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ওসা্থন্িক্ষ কিছ শ্পিজ্ক। 
ভিত্ভীল্ল হও 

ফিটিং বিভাগের ঘুষ মন্ত্াদি-_ 
মাইক্রোসিটাত্র ক্ক্যালিপাস" 
(11010176161 09110215 ) 

সাধারণ গ্রীল-রুলে সর্বাপেক্ষা কম যে মাপ পাওয়। যায়, উহা! এক ইঞ্চের 

চৌষটি ভাগের একভাগ (এ ইঞ্চি) মাত্র। কোন কোন রুলে ইহ! 
অপেক্ষাও কম অর্থাৎ, এক ইঞ্চের একশত ভাগের একভাগ (400 ইঞ্চ) 

পধ্যন্ত মাপ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সক্ষম কাজের পক্ষে তাহাকেও পর্য্যাণ্ু 

বল চলে না। কারণ, ফিটিং বিভাগে প্রায়ই যে সকল কাজ করা হয় 

উহাতে এক হাজার ভাগের একভাগ (7800 ইঞ্চ -0:001 ইঞ্চ) ক্রমের 

এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এক ইঞ্চের দশ হাজার ভাগের একভাগ 

হা সঞ্ ল 00001 ইঞ্চ ) ক্রমের মাপ পর্যন্ত ব্যবহার করার প্রয়োজন 

হইয়া থাকে ! এই রকমের হুক মাপ ষে সকল যন্ত্রে পাওয়। যায়, উনাদের মধ্যে 

“মাইক্রোমিটার ক্যালিপান” একটি। সংক্ষেপে ইহাকে কেবল “মাইক্রো মিটার” 

বল! হইয়া] থাকে। 

সাংারণ ক্যানিপার্সের মত ইহা দ্বারাও বাহিরের এবং ভিতরের সমাস্তর 

উপরিভাগের দূরত্ব মাপ করা যায়। কিন্তু, সাধারণ ক্যালিপাসে'র বেলায় 

যেমন দূরত্ব মাপ করার পর এঁ মাপের পরিমাণ জানার জন্য আবার 

উহ্।কে ট্রা-রুলের উপর ধরিতে হয়, ইহার বেলায় আর তাহা করার শ্রায়োজন 

হয় না। যন্ত্র হইতেই প্রত্যক্ষভাবে মাপ জানিতে পার! যায় । 

বিভিন্ন মাপ লওয় এবং বিতিন্ন স্থানে ব্যবহার করার উদ্দেশ্তে মাইক্রোমিটার 

নানারকম গঠন এবং মাপের হইয়। থাক । যেমন-__ 

(১) আউট-সাইড মাইক্রোমিটার (900106 1010070200 ) 

--বাহিরের মাণ লওয়ার জন্য । | 
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(২) ইন-সাইড মাইক্রোমিটার ( [5102 11101010610 )-- 

ভিতরের মাপ লওয়ার জন্য | 

(৩) জ্কুথেড মাইক্রোমিটার (5012৬110590 1৬11010-- 

00202 )-জ্কুথেডের পিচতডায়মেটার মাপ করার জন্ত | 

(৪) ডেপথ. গেজ মাইক্রোমিটার (1329 03908 7/010:0- 

17661 )-_ ছিদ্র বা নালীর গভীরতা মাপ লওয়ার জন্য । 

উপরের এই সকল যন্ত্রের মধ্যে যাহা 'ভানিয়ার' (৮ 6:0221) যুক্ত 

উহাঙ্দিগরে সাধারণভাবে “ভানিয়ার মাইক্রোমিটার” (৬ 600121 

11100176601) বলে। ইহা হইতে এক ইঞ্চের দশ হাজার ভাগের 

একভাগ ক্রমের মাপ পাওয়া যায় । | 

মাইক্রোমিটারের মাপ- প্রত্যেক মাইক্রোমিটারে ( ইন-সাইড 

মাহক্রোমিটার ভিন্ন) কেবল এক ইঞ্চ স্থানেই স্ক্ম মাপ পাওয়া সম্ভব হৃষ ! 

এই এক ইঞ্চ স্থান শৃন্ঠ, এক, ছুই, তিন, চার, ইত্যাদি যে কৌন *১৯ 
হইতে আরম্ভ হইতে পারে। যে মাইক্রোমিটার হইতে সব” । বেশী 

যে মাপ পাওয়া যায় উহবাই উহার মাপ। যেমন- শূন্য হইনড এক হইব 
পর্যন্ত মাপ লওয়ার উপযোগী যে মাইক্রোমিটার উহা “ওয়ান-ইঞ্চ 

মাইক্রোমিটার” । এইভাবে, ঘে মাইক্রোমিটার দ্বারা এক ইঞ্চ হইতে 

ছুই ইঞ্চ পর্যন্ত মাপ করা যায় উহাকে “টু-ইঞ্চ মাইক্রোমিটার” এবং থে 
মাইক্রোমিটার দ্বারা ছুই ইঞ্চ হইতে তিন ইঞ্চ পর্য্যন্ত মাপ লওয়া যায় উহাকে 

“থি-ইঞ্চ মাইক্রোমিটীর” বলা হয় । 

ইঞ্চের মাপের মত মিলিমিটার মাঁপেরও মাইক্রোমিটার আছে। উহাকে 
সাধারণভাবে “মিলিমিটার মাইক্রোমিটার” বলে। 

আউট সাইড মাইক্রোমিটার 

ইহা হারা সমতল ধাতুখণ্ডের লম্বা, চওড়া, অথবা উচ্চতা মাপ এবং গোল 

রডের ভায়মেটার মাপ লওয়। যায় । 
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সাধারণতঃ যে রকমের আঁউট-সাইড মাইক্রোমিটার প্রায়ই ব্যবহৃত হয় 
উহার একটি ছবি নীচে এবং আর একটি ছবি উহারই ভিতর অংশ 

দেখাইয়া! পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া! হইল। 

এনভিল /স্পিগল লকিৎরিং ব্যারেল 

র্যাচেট &প 

ইহার প্রধান অংশ কয়টির নাম £_- 

(১) ফেম € চাওা0০ )-ইহা কাষ্ট ট্রাল দ্বারা তৈয়ারী | 

(১) এনভিল (41151])--শক্ত ীল দ্বারা তৈয়ারী। ইহার মুখটি 
সমতল করা। ফ্রেমের সহি ইহা গ্থায়ীভাবে আটকান। 

(৩) ম্পিগুল (30110 )- ইহাকে “মেজারিং জু” (1059501105 

5০1০স )-ও বলে। শক্ত ্টীল দ্বার] ইভ তৈয়ারী। ইহার মুখটিও এনভিলের 

মুখের মত সমতল করা । মূল অংশের উপর “রাইট-হাও (7২127611900 ) 

রকমের প্রতি ইঞ্চে চলিশটি করিয়া স্কু-থেড করা (40 6015909 157 1001) )। 

থিম্বলের সহিত ইহার একটি প্রান্ত স্থায়ীভাবে আটকান। ফলে, থিশ্বলকে 

ঘুরাইলে ইহাও সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে । 

(9) ব্যারেল (73277:5])-ইহার অপর নাম '্লীভ (91555) 
অথবা “হাব? ( নল) )। ফ্রেমের সহিত ইহা স্থাযীভাবে আটকাঁন। ইহার 

উপরিভাগে অক্ষের সহিত সমান্তর করিয়! একটি সোজ। লাইন টান! আছে। 

এই লাইনটি থিষ্বলের মাপকে নির্দেশ করে বলিয়! ইহাকে “ই্ডেক্স লাইন” 
(11706 1175 ) বা ধডেটাম লাইন” (10960170110) বলে। * ইহার 

এক ইঞ্চ স্থান সমান চল্লিশটি ভাগে ভাগ করা এবং গণনার সুবিধার জন্ত 
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প্রত্যেক চতুর্থ বিভাগটি 1, 2, ৪, 4 ইত্যাদি ক্রমে অঙ্ক চিহ্ন দেওয়া। 
ব্যারেলের ভিতরের দ্বিকে ম্পিগুলের থেডের সহিত মিলাইয় «রাইট হা 

8০০7 11 
-২৬:?7-৭7 4 ঠা, 
২২৯////। 11,114 

জপ 

| 
সি 

সস 
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(71217 12: ) রকমের প্রতি ইঞ্চে চল্লিশটি করিয়া থেড (40 0:5245 

01 1101) আছে । ফলে, ম্পিগল (প্রকারাস্তরে, খিগ্বল ) পুর্ণ এক পাক 
'ঘুরিলে উহার প্রান্ত ব্যারেলের ছোট একটি বিভাগকে অতিক্রম করে । 

(৫) থিশ্বল ([1)1700165 )- ইহ! ব্যারেলের উপর বসাঁন নলের 
মত একটি আবরণ। ইহার একটি প্রান্ত ম্পিগুলের সহিত স্থায়ীভাবে 

আটকান। ফলে, ইহাকে ঘুরাইলে ম্পিগুলও সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। ইহার 
যে প্রাস্তটি ব্যারেলের উপরে আছে উহা! ঢালু কর! (০1150 ) এবং 

উহার পরিধি সমান পঁচিশভাগে ভাগ করা । গণনার সুবিধার জন্ত এই 

বিভাগগুলির প্রত্যেক পঞ্চম বিভাগটি 5, 10, 15, 2০, 0 অঙ্ক দ্বার 

চিহ্নিত করা আছে । থিম্বল যখন ব্যারেলের উপর দিয়! সরে তখন ব্যারেলের 

নির্দেশক লাইনটি (11065: 1170 ) ইহার মাঁপ দেখাঁয়। 

(৬) লকিং রিং (1-0010176 1২178 )-ইহা ম্পিগুলের উপরে 
বসান। মাঁপ লওয়ার পর ইহাকে খুবাইলে ম্পিগুলের ঘুরিয়! যাওয়] বন্ধ হয়। 

ফলে, মাপ আর পরিবর্তিত হইতে পারে না। 

(৭) র্যাচেট টপ (চ২৪০1)০৮ 36০9 )_ম্পিগুলকে ঘুরাইয়। যখন 

কোন ধাতুখণ্ডের মাপ লওয়। হয় তখন ইহা এ ধাতুখণ্ডের উপরিভাগে 
স্পিগুলের মুখের চাঁপকে বেশী হইছে না দিয়। সর্বদা একই রকম রাখে। 

(৮) ম্পিগুল নাট (51016 ্বিএ৮)--এই নাটটি স্থির থাঁকে। 

ইহার ভিতরেও প্রতি ইঞ্চে চল্লিশটি করিয়া থেডে আছে। স্পিগলের 
সহিত ইহা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কর! । ইহার বাহিরের দিক ক্রমশঃ সরু 
(05০7) করা এবং উপরেও স্তুথেড করা । বাহিরের এই জ্ু-থেড নিয্নলিখিত 
“স্টেড নাট'-এর সহিত মিলান । 

(৯) সটেড নাট (519665৭ টব৩£)- অর্থাৎ, নালীঘুক্ত নাট। 
ইহা “স্পিগুপ নাট'*এর সহিত মিল করান। যে থেড়ের মাধামে ম্পিওল এবং 
উহ্থার স্থির 'নাট'টি (579151 [বএ) যুক্ত করা থাকে শ্রী থেড যখন ক্ষয় 

.হুইয়! যায় তখন ইহার সাহাযধো এ স্থির “নাট'”এর ভিতরের ভায়ঞ্নেটারকে 

কমাইয়া উহা! পুরণ করা হয়। 
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(১০) থিম্বল সীভ (11710122016 9166৮ ) 

(১১) থিম্বল ক্যাপ (11770015 0200 ) 

মাইক্রোমিটারের নীতি-ইহা দেখা যায় যে, যখন কোন একটি 

নাটকে স্থির রাখিয়া উহার ভিতরে এ মাপের একটি বোণ্টকে ঘুরাঁন 
হয় তখন যে দিকে ঘুরান হয় এঁ অনুসারে এ বোণ্ট সম্মুখদিকে অগ্রসর 
হয় অথবা পিছনদিকে সরিয়া আসে। থেড যদ্দি 'রাইট হ্যাণ্ড রকমের 

হয়, তাহা হইলে ডানদিকে ঘুরাইলে বোণ্ট সন্দুখদিকে অগ্রদর হয় এবং 

বামদিকে ঘুরাইলে উহা পিছনদিকে সরিয়া আসে। পুর্ণ এক পাক 

ঘুরাইলে বোণ্ট কতটুকু অগ্রসর হইবে অথব। পিছাইয়া আসিবে তাহ! 

নির্ভউ করে এঁ বোণ্টের উপরে বা নাটের ভিতরে থেডের 'পিচ,এর 
উপর, অর্থাৎ প্রকারান্তরে থেডে প্রতি ইঞ্চে কয়টি করিয়া থেড আছে 
তাহার উপর । 

মাইক্রোমিটারে ব্যারেল” অংশটি “নাট”এর এবং “স্পিগুল অংশটি 

বোণ্টের মত কাজ করে। ব্যারেল ফ্রেমের সহিত স্থায়ীভাবে আটকান' 

বলিয়া! উহ! ঘুরিতে পারে না। সর্বদা স্থির থাকে। এই ব্যারেলের 
ভিতরে এবং ম্পিগুলের উপরে “রাইট হ্যাণ্ড রকমের প্রতি ইঞ্চে চল্িশটি 

করিয়া থেড (অর্থাৎ, থেডের পিচ, পুত ইঞ্চ-0.025 ইঞ্চ) থাকায় 

স্পিগুলকে ডানদিকে পুর্ণ এক পাক ঘ্ুরাইলে উহা! 2) ইঞ্চ অগ্রসর 
হয়, অর্থাৎ, এনভিল এবং শ্পিগুলের মুখ ছুইটির ব্যবধান নট ইঞ্চ কমে। 

আর, ম্পিগুলকে যদি বামদিকে এক পাক ঘ্বুরান হয় তাহা হুইলে উহা 
এ ইঞ্চ পিচ্ছাইয়া আসে। অর্থাৎ, এনভিল এবং স্পিগুলের মুখ ছুইটির 
ব্যবধান 2০ ইঞ্চ বাঁড়ে। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, স্পিগুলকে 
কখনও প্রত্যক্ষভাবে ঘুরান হয় না। উহাকে থিম্বলের মারফতে দুরান 

হইয়া থাকে । স্পিগুল এরং থিম্বল পরম্পর স্থায়ীভাবে আটকান বলিয়!, 
থিশ্বলকে . ঘুরাইলে ম্পিগুলও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়। যায়। ঘুরিবার সময় 
থিম্বল ব্যারেলের উপর দিয়! যাতায়াত করে। (ব্যারেলের উপরে এক 

ইঞ্চ লম্বা স্থান চলিশটি সমান ভাগে ভাগ করা বলিয়া উহার প্রত্যেকটি 
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ভাগ হাত ইঞ্চ (অর্থাৎ 0025 ইঞ্চ) মাপের এবং অন্ধ চিহ্নিত প্রত্যেকটি 

ভাগ রাত *4-াত ইঞ্চ (অর্থাৎ, ০0] ইঞ্চ) মাপের হয়॥ থিম্বলকে পূর্ণ 
এক পাক ঘ্ুরাইলে উহার প্রান্ত ব্যারেলের গন ইঞ্চ বিভাগের একটি 
লাইনকে (ছোট ) এবং চার পান ঘুরাইলে উহ্থার 0"1 ইঞ্চ বিভাগের একটি 
লাইন (বড় এবং অঙ্ক চিহ্িত)-কে অতিক্রম করে। অতএব, লাইনগুলি 

এই রকম বুঝায় ৫-- 

ব্যারেলের একটি ছোট লাইন-রুঠ ইঞ্চ (অর্থাৎ, এক ইঞ্চের এক 

হাঁজার ভাগের পঁচিশ ভাগ )। 

ব্যারেলের ছোট ছুইটি লাইন একত্র-্ুট 2 ইঞ্চ-0:025১2 ইঞ্চ 

-0-050 ইঞ্চ (অর্থাৎ এক ইঞ্চের এক হাজার ভাগের পঞ্চাশ ভাগ )। 

ব্যারেলের ছোট তিনটি লাইন একত্র- এ) 8৪ ইঞ্চ-০0*25১৪ ইঞ্চ 

- 0075 ইঞ্চ ( অর্থাৎ এক ইঞ্চের এক হাজার ভাগের পঁচাত্তর ভাগ )। 

ব্যারেলের ছোট চারিটি লাইন একত্র, অর্থাৎ অঙ্ক চিহ্িত প্রত্যেকটি 

বড় লাইন - এট ৮4-51) ইঞ্চ-০0-100 ইঞ্চ (অর্থাৎ এক ইঞ্চের এক হাজার 

ভাগের একশত, অথবা এক ইঞ্চের দশভাগের এক ভাগ )। 

ব্যারেলের 0 হইতে | চিহ্নিত লাইন পর্যন্ত দূরত্ব] ৮বাত ইঞ্চ-০'] ই 
রঃ 0, 2 ০১ 9.৯» ০2১৮) ইঞ্চ-0* ইঞ্চ 

0, 3 , »,. » » -3%বাত ইঞ্চ-0.3 ইঞ্চ 
ইত্যাদি। 

অর্থাৎ, থিশ্বলের প্রান্তটি ব্যারেলের যত অঙ্ক চিহ্কিত লাইনকে অতিক্রম 

করে এ অঙ্কের বামদিকে দশমিক বিন্দু (0601199] [00106 ) বসাইলে 

যাহ! হয় তত ইঞ্চ মাপ বুঝায়। 

ব্যারেলের উপরিভাগের ষে মাপগুলি সম্পর্কে উপরে আলোচনা কর! 

হুইল উহা! খিশ্বলটিকে পূর্ণ এক পাক ক্রমে ঘুরাইয়া পাওয়। যায়। কিন্তু, এ 
একই নীতিতে থিশ্বলকে যদি এক পাকের কম ঘুরান যায় তাহ! হইলে উন? 
হইতে আরও সুক্ষ মাপ পাওয়া সম্তব হয়। এই হুক্তর মাপ পাওয়ারউদ্দেশ্রেই 

ঢালু করা প্রান্তটি সমান পচিশ ভাগে ভাগ করা। যেহেতু, থিম্বলকে 

০৪ 



৮ প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষা! 

পূর্ণ এক পাক ঘ্বুরাইলে উহ! ব্যারেলের উপর 4) ইঞ্চ স্থান অতিক্রম করে 

নুতরাং উহাকে পুর্ণ এক পাকের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ ঘুরাইলে উহা 

রাট+25-+ঠঢত ইঞ্চ-0:00] ইঞ্চ স্থান অতিক্রম করে। অর্থাৎ, ম্পিগুলের 

মুখ এক ইঞ্চের এক হাঁজার ভাগের একভাগ সরে । সুতরাং, থিশ্বলের 

প্রান্তের প্রত্যেকটি লাইন এক ইঞ্চের এক হাজার ভাগের একভাগ 

€ স্কট ইঞ্চ_0:001 ইঞ্চ) মাপ বুঝীয়। এই অন্ুপারে_ 
থিশ্বলের ছুইটি লাইন একত্র - 0১ * 2-001 ৮ 2" 00:09 ইঞ্চ। 

চারিটি ১» » 26) * 4001 ১৮ 40004 ইঞ্চ। 

বিলের পাচটি লাইন (5 চিহ্নিত )-্শ্ব0টট ১ 5-'001 ৮-0:005 ইঞ্চ। 

থিন্বলের দশটি লাইন € 10 চিন্তিত )- 767 ৮ 10-001 ৮ 10:01 ইঞ্চ। 
_ ইত্যাদি, বুঝায় । 

মাইক্রোমিটার দ্বারা মাপ লওয়1-ধাতৃখণ্ডের যে অংশের মাপ 

লইতে হইবে উহার মাপ প্রথমে অন্থমান কর। অনুমান করিতে অসুবিধা 

হইলে, সাধারণ একটি ্ীল-রুলের সাহায্য লও। এই মাপ অন্ুযারী উপযুক্ত 

মাপের একটি মাইক্রোমিটার লও। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, খণ্ডটির মাপ 

মোটামুটিভাবে 1$ ইঞ্চ। যেহেতু, ইহা এক ইঞ্চের বেশী, সুতরাং এক 

ইঞ্চ হইতে দুই ইঞ্চ পর্য্যন্ত মাপ লওয়ার উপযোগী ষে মাইক্রোমিটার তাহ, 

অর্থাৎ প্টু-ইঞ্চ মাইক্রোমিটার” এইক্ষেত্রে লইতে হইবে । এইভাবে উপযুক্ত 

মাপের মাইক্রোমিটার লওয়ার পর বাম হাতে উহার ফ্রেমকে ধর এবং 

ডানহাতে অঙ্ুলি দ্বারা থিম্বলকে ঘুরাইয়৷ এনভিল এবং সম্পিগুলের মুখ 

ছুইটির বাবধানকে অন্ুমানে এত বড় কর যাহাতে ধাতুথণ্ডের অংশটি 

উহার মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে । এইস্থলে মনে রাখা প্রয়োজন 

যে, থিম্বলকে বামদিকে ঘুরাইলে বাবধান বাঁড়ে এবং ডানদিকে ঘৃরাইলে 
উহা কমে। এখন, যে খগুটিকে মাপিতে হইবে উহা! যদি ছোট হয় এবং 

কোথায়ও আটকান না থাকে তাহা হইলে, মাইক্রোমিটারকে পরের 

পৃষ্ঠার (১) নং ছবির মত ধরিয়া উহাকে এনভিল এবং ম্পিগলের মুখ ছুইটির 

মপ্যে আন। আর, যদি খণ্ডটি ভারী বা ঝড় হয় অথবা ইহা! কোথায়ও 
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আটকান থাকে তাহা হইলে (২) নং ছবির মত মাইক্রোমিটারকে 

ধর। থিম্বলকে এখন ভানদিকে ঘুরাইয়া ম্পিগুলের মুখকে এমনভাবে 
অগ্রসর করাও যাহাতে র 

এনভিল এবং ম্পিগুলের 

মুখ দুইটি খণ্ডটিকে মাত্র 

স্পর্শ করে এবং কোন 

রকম চাপ না৷ দেয়। এই- 

বার 'র্যাচেট,কে ঘুরাইয়[ 

এই চাপকে নিয়মিত কর। 

(ছবিতে এই ঘ্ুরান 

অব! দেখান আছে )। 

ষে মাইক্রেোমিটারে 

'র্যাচেট” ব্যবস্থা নাই 
উহাতে এই চীঁপ থিম্বলকে 

ঘুরাইবার কালে অনুভব 

দ্বার বোনা! ভিন্ন কোন 

উপায় থাকে না। শেষে, 

থিম্বল যাহাতে কোন 

কারণে ঘুরিয়া গিয়া ভূল 
মাঁপ দেখাইতে না পারে 

এইজন্য, “লকিং রিং'টিকে 

ডানদিকে ঘুরাও। ইহাতে মাপ আর পরিবঙিত হইতে পারিবে না। এখন, 

মাইক্রোমিটারটিকে ফ্রেম অংশে ধরিয়া সাবধানে এবং যত্বের সহিত খণ্ডটির 

উপরিভ।গ হুইতে বাহির করিয়! আন এবং মাঁপ পড়। 

মাইক্রোমিটারে মাপ পড়া-ইহ! দুই উপায়ে পারা যায়__ 
(১) দশমিকের (06011008] ) সাহায্যে । 

(২) দশমিকের সাহাষ্া না লইয়]। 
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ছুইটির সম্বন্থেই নীচে পৃথকভাবে আলোচনা কর! হইতেছে-_ 

দশমিকের সাহায্যে মাপ পড়া 

মাইক্রোমিটারের বিভিন্ন লাইনগুলি সম্পর্কে পুর্বে যাহ! বলা হইয়াছে 
উঠ! হইতে জানা যায় যে-_ 

ব্যারেলের প্রত্যেকটি অঙ্ক চিহ্নিত লাইন - 01 ইঞ্চ। 

ছোট লাইন _ 0025 ইঞ্চ। 

খিম্বলের প্রত্যেকটি ছোট লাইন- 0:00] ইঞ্চ। 

থিশ্বলের £, 10 ইত্য।'দি অন্ক চিহ্নিত লাইন যথাক্রমে _ 0:005, 0:01 ইঞ্চ 

ইত্যাদি, বুঝায়। 

এই অনুসারে লক্ষ্য কর যে, থিশ্বলের প্রান্ত ব্যারেলেব কোন অঙ্ক 
চিষ্কিত লাইনকে এবং উহার কয়টি ছোট লাইনকে অতিক্রম করিয়াছে। 

উপরম্থ, ইহ।র উপরের অক্ষ-সমাস্তর অর্থাৎ “নির্দেশক” (1062) লাইনটি 

থিম্বলের কোন লাইনের সহিত ঠিক মিন্য়াছে। থিশ্বলের লাইন ধদি একেবারে 

ঠিক ন! মিলিয়া মিলিতে অদ্ধেকের কম ভাগ বাকী থাকে তাহ। হইলে, উহা! 
মোটামুটিভাবে মিলিয়াছে বলিয়া ধর। এখন, লাইনগুলি যে যে মাপ বুঝায় 

উহ্বাদিগকে দশমিকের (0601179] ) যোগের নিয়মে যোগ কর। পরে, 

যত ইঞ্চ মাপের মাইক্রোমিটার দ্বারা এই মাপ লওয়! হইয়াছে উহা 

হইতে এক বিয়োগ করিলে যে ফল হয় উহাকে এঁ দশমিক যোগফলের 

বামদিকে পুর্ণসংখ্যারূপে বসাও। 

উদ্দাহরণ £__ 

(ক) একটি ছুই ইঞ্চ মাপের মাইক্রোমিটারে পার্থের ছবির মত মাপ 

দেখায়। ইহা কত তাহা পড়। 

মাইক্রোমিটারটিতে দেখা যায় যে, ইহার 

থিশ্থলের প্রান্ত ব্যারেলের £ চিহ্নিত লাইনকে 

এবং উহার ছোট তিনটি লাইনকে অতিক্রম 

করিয়াছে এবং ব্যারেলের অক্ষ-সমান্তর অর্থাৎ “নির্দেশক” ([006য) লাইনটি 
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থিম্বলের সতের সংখ্যক লাইনের সহিত মিলিয়াছে | সুতরাং লাইনগুলি একত্র 

এই মাপ বুঝায়__ 

ব্যারেলের 5 চিন্তিত লাইন 01 ১৮ 5-05 

রি ছোট তিনটি লাইন-0:025৮ 3-0:075 
থিশ্বলের সতেরটি লাইন _.0:001 ৮17--0:017 

যোগফল - 0592 

যেহেতু, মাপটি ছুই ইঞ্চ মাইক্রোমিটারে লওয়! হইয়াছে, সুতরাং ছুই 

হইতে এক বিয়োগ করিলে যে এক ফল হয় উহাকে উপরের যৌগফলের 

বামদিকে পূর্ণসংখ্যারপে বসাইতে হইবে । ফলে, ইহা 1592 ইঞ্চ হয়। ইহাই 
মাইক্রোমিটারটিতে দেখান মাপ। 

(খ) একটি এক ইঞ্চ মাইক্রোমিটারে পার্খের ছবির মত মাপ দেখায়। 

মাঁপটি কত তাহা পড়। 

এইক্ষেত্রে দেখা যায় যে, খিম্বলের প্রান্ত বারেলের কোন 

অন্ক চিহ্নিত লাইনকে অতিক্রম করে নাই। মাত্র ইহার 

ছুইটি ছোট জাইনকে অতিক্রম করিয়াছে এবং ইহার অক্ষ- 

সমাস্তর অর্থাৎ “নির্দেশক+ (17202) লাইনটি থিম্বলের এগার সংখ্যক লাইনের 

সহিত মিলিয়াছে। সুতরাং লাইনগুলি একত্র এই মাপ বুঝায় 

ব্যারেলের দুইটি ছোট লাইন - 0085৮ 2- 005 

থিহ্বলের এগারটি লাইন -*0:001 ৮ 117 0:01] 

যোগফল - 0061 

যেহেতু মাপটি এক ইঞ্চ মাইক্রোমিটারে লওয়! হইয়াছে, সুতরাং এই 
এক হইতে এক বিয়োগ করিলে যে 0 (শৃন্ত ) ফল হয় উহাকে উপরের 

যোৌগফলের দশমিক বিন্দু বামদিকে পুণসংখ্য। স্থানে বসাইতে হইবে । অর্থাৎ. 

যোগফলে দশমিক বিন্দুর বামদিকে যে শূন্য দেওয়া আছে উহাই থাকিয়! যাইবে। 

এখানে আর অন্ত কোন সংখ্য! বপিবে না। অতএব, মাঁপটি 0:08] ইঞ্চ হয়। 
ইহাই মাইক্রোমিটারটিতে দেখান মাপ | 
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দশমিকের সাহায্য না লইয়া মাপ পড়া 

পূর্বে মাইক্রোমিটারের বিভিন্ন লাইন সম্পর্কে জান! গিয়াছে যে-_ 

ব্যারেলের প্রত্যেকটি অঙ্ক চিহিত লাইন » এক ইঞ্চের এক হাজার ভাগের 

একশত ভগ । 

ব্যারেলের প্রত্যেকটি ছোট লাইন. এক ইঞ্চের এক হাজার ভাগের 

পঁচিশ ভাগ । 

এবং থিম্বলের প্রত্যেকটি লাইন এক ইঞ্চের এক হাজার ভাগের 

এক ভাগ বুঝায়। 

এই মাপগুলির “এক ইঞ্চের এক হাজার ভাগের-*.ভাগ” এই শব্দ কয়টিকে 

উহ্হ রাখিলে উহা! এই রকম দ্ীড়ায়__ 

ব্যারেলের প্রত্যেকটি অঙ্ক চিহ্িত লাইন -. একশত - 100 

ছেট লাইন -পঁচিশ -25 

থিঘ্লের » লাইন এক শু] 

দশমিকের সাহায্য না লইয়া মাপ পড়িতে হইলে, ব্যারেল এবং থিশ্বলের 

লাইনগুলি উপরের যে যে সংখ্যা প্রকাশ করে, উহাদ্দিগকে প্রথমে 

সাধ।রণ নিয়মে যোগ করিয়া লইয়া পরে এ যোগফল সংখ্যার ডানদিক 

হইতে গণন। করিয়! তিনটি আহ্ছেযর় বামে দশমিক বিন্দু বসাইতে হয়। শেষে, 

যে মাপের মাইক্রোমিটার দ্বার মাপটি লওয়া হইয়াছে উহা! হইতে এক 

বিয়োগ করিলে যে ফল হয় উহাকে এ দশমিক বিন্দুর বামদিকে পূর্ণসংখ্যারূপে 

বনাইতে হয়। 

উদ্দাহরণ 

(ক) একটি তিন ইঞ্চ মাপের মাইক্রোমিটারে পার্থের ছবির মত দেখায় । 

ইন] কত তাহা পড়। 

দেখা যায় যে, ইহাতে খিন্বলের প্রাস্ত ব্যারেলের 

মাত্র তিনটি ছোট লাইনকে (কোন অঙ্ক চিহ্নিত লাইনকে 

নয়) অতিক্রম করিয়াছে এবং ইহার অক্ষগ-সমাস্তর অর্থাৎ 
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“নির্দেশক” (10069) লাইনটি থিম্বলের উনিশ সংখ্যক লাইনটির সহিত্ত 
মিলিয়াছে। সুতরাং, লাইনগুলি একত্র ইহা বুঝায়-_ 

ব্যারেলের ছোট লাইন তিনটি - 25 2০28 

থিগ্বলের উনিশটি লাইন স্০ 1১19-19 

যোগফল -" 94 

এইথানে যোগফলে অঙ্ক মাত্র ছইটি। সুতরাং, তিনটি অন্কের বামে দশমিক 

বিদ্দু বলাইবার উদ্দেপ্তে পর্বের একটি শুন্য বসাইয়া লইতে হইবে । ফলে, ইহা 
*094 হয়। এখন, যেহেতু মাঁপটি তিন ইঞ্চ মাইক্রোমিটারে লওয়া হইয়াছে, 

এই কারণে তিন হইতে এক বিয়োগ করিলে যে ছুই ফল হয় উহাকে এ 

দশমিক বিন্দুর বামদিকে পূর্ণসংখ্যা স্থানে বসাইতে হইবে। সুতরাং, ইহা! 

2094 ইঞ্চ দাড়ায় । ইহাই মাইক্রোমিটারে দেখান মাপ। 

(খ) একটি এক ইঞ্চ মাপেব মাইক্রোমিটারে পার্থর ছবির মত মাপ 

দ্েখাইলে, উহ! কত হয় তাহা পড়। 

দেখা যায় যে, ইহাতে থিশ্বলের প্রান্ত ব্যারেলের 

2 চিহ্রিত লাইনকে এবং উহার একটি ছোট লাইনকে 5 

অতিক্রম করিয়াছে । ইহ! ভিন্ন, ব্যারেলের অক্ষ-সমাস্তর র 

অথাৎ “নির্দেশক (1006) লাইনটি থিম্বলের সপ্তম লাইনটির সহিত, 

মিলিয়াছে। সুতরাং লাইনগুলি একত্র ইহা বুঝায়-_ 

ব্যারেলের 2 চিহ্নিত লাইন -: 100৮ গ%- 200 

রঃ একটি ছোট লাইন 25৮17 25 

থিম্বলের সাঁতটি লাইন ০০:17. 2 

যোগফল - 232 

এইখানে যোগফলে তিনটি অঙ্ক আছে। ভানদিক হইতে গণিয়! তিনটি 

অস্কের বামে দশমিক বিন্দু বসাইলে উহা! 282 ইঞ্চ হয়। এখন, যেহেতু মাপটি 

এক ইঞ্চ মাইক্রোমিটার হইতে লওয়া হইয়াছে, স্থতরাঁং, এক হুইচ্েতে এক 

বিয়োগ করিলে যে শূন্ত ফল হয় উহাকে দশমিক বিন্দুর বামন্িফে 
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পুর্ণসংখ্যা স্থানে বসাইতে হইবে । ফলে, ইহা! 0:32 ইঞ্চ দীড়ায়। ইহাই 

মাইক্রে(মিটারটিতে দেখান মাপ। ্ 

মাইক্রোমিটারে মাপ তোলা -_মাইক্রোমিটারে কেবল দশমিকযুক্ত 

মাপই তোলা যায় বলিয়া, মাপ কোথাও সাধারণ ভগ্নাংশে দেওয়া থাকিলে 

উহাকে প্রথমে দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত করিয়া লওয়া প্রয়োজন । ইহা ভিন্ন, 

মাপটিকে কোন মাপের মইক্রোমিটারে তুলিতে হইবে তাহাও প্রথমেই 

স্থির করিয়! লয়! আবশ্তক | দেওয়! মাপে যদি পুর্ণসংখ্যা থাকিয়া থাকে 

তাহা হইলে, উহার সহিত 'এক' যোগ করিলে যত হয় তত ইঞ্চ 

মাইক্রোমিটারে মাপর্টিকে তুলিতে হইবে ইহা স্থির হয়। উপযুক্ত মাপের 

মাইক্রোমিটার লওয়ার পর উহাতে মাত্র দশমিক মাপটুকু তুলিলেই মাপ 
তোলার কাজ শেষ হয়। পূর্ণসংখ্যার জন্ত আর পৃথকভাবে কিছু করার 

প্রয়োজন হয় না। 
স্থতরাং, যে মাঁপকে মাইক্রোমিটারে তুলিতে হইবে উহা -যদি সাধারণ 

ভগ্নীংশে থাকে তাহা হইলে উহাকে প্রথমে দশমিক ভগ্রাংশে পরিণত 

কর এবং ইহার পুর্ণসংখ্যার সহিত এক যোগ করিলে যত হয় তত 

ইঞ্চ মাপের একটি মাইক্রোমিটার লও। লক্ষ্য কর যে, মাঁপটিতে দশমিক 

বিন্দুর ঠিক ডানদিকে ফোন অন্কটি বর্তমান এবং উহার ডানদিকে 

যাহা বাকী থাঁকিল উহাকে পঁচিশ দ্বারা ভাগ করিলে কত ভাগফল 

হয় এবং কত অবশিষ্ট থাকে । এখন, মাইক্রোমিটারের ফ্রেমটিকে বাম হাতে 

ধরিয়! ডান হাতে ধীরে ধীরে থিম্বলকে এমনভাবে থুরাও যাহাতে ইহার 

প্রানস্তটি দশমিক বিস্বুর ঠিক ডানদিকের বে অঙ্ক ব্যারেলের উপরকার ঠিক এ 
'অন্ক চিহ্নিত লাইনটির উপরে আসে এবং ইহার 0 চিহ্নিত লাইনটি ব্যারেলের 

অক্ষ-সমান্তর অর্থাৎ 'নিদ্দেশক (10063) লাইনটির সহিত মিলিয়! যাঁয় | 

এখন, পুর্বে যে ভাগফল বাহর হইয়াছে থিশ্বলের প্রান্ত যাহাতে ব্যারেলের এ 

কয়টি ছোট লাইনকেও অতিক্রম করে এই উদ্দেশ্রে থিনম্বলকে বামদিকে আরও 

ঘুরাও এবং পূর্বের মত উহার 0 চিহ্নিত লাইনকে ব্যারেলের অক্ষ-সমাস্তর 
(1506%) লাহনটির সহিত মিল করিয়া রাখ। এইবার, পুর্বে যে 
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ভাগাবশিষ্ট পাওয়া গিয়াছে থিম্বলের প্র কয়টি লাইন যাহাতে ব্যারেলের 

অক্ষ-সমান্তর লাইনটিকে অতিক্রম করে এইভাবে থিম্বলকে বামদিকে আরও 

ঘুগাও। লক্ষ্য রাখ যে, শেষের লাইনটি ব্যারেলের অক্ষ সমাস্ুর লাইনটির 

সহিত যেন ঠিক মিলে। ইহাভেই মাপ লওয়ার কাঁজ শেষ হইল। এখন, 

থিশ্বল যাহাতে আর ঘুরিয়া না যায়" এইজন্য “লকিং রিংটিকে ডানদিকে 

ঘুর[ইয়! আটকাও। 

উদ্দাহরণ 2-_ 
(ক) মাঠক্রোমিটারে 0:486 ইঞ্চ মাপ তোল । 

যেহেতু, এইক্ষেত্রে মাপটিতে পূর্ণসংখ্যা স্থানে শূন্ত আছে এবং ইহার 

সহিত «এক যোগ করিলেও যোগফল “এক” হয় সুতরাং, মাঁপটি এক ইঞ্চ 

মাপের মাইক্রো মিটারে তুলিতে হইবে ইহা স্থির হইল । 
এখন দেখা বায় যে, দেওয়া মাপটিতে দশমিক বিন্দুর ঠিক ডানদিকে 4 এই 

অস্কট আছে এবং ইহাকে লইলে ইহার ডানদিকে 86 সংখা! বাকী থাকে | এই 

8৫-কে ( ভিগ্াথীকে ) পঁচিশ দ্বারা ভাগ করিলে তিন ভাগফল হয় এবং এগার 

অবশিষ্ট থাকে । নুতরাং, এক ইঞ্চ মাপের একটি মাইক্রোমিটার লইয়া উহাঁকে 

বাম হাতে ফ্রেম অংশে ধর এবং ডান ভাতে ররর তারা রর 1 
ঠি8:2 ৮1 1 

ক টু দে ০ ] তে | | 11 17-1 , 

উহার থিষ্বলকে এমনভাবে ঘুরাও যাহাতে ইহার শা? াযানা7-1 ০) 
/ 
€ 

্রান্তটি ব্যারেলের ঁ 4 চিহ্নিত লাইনটির ঠিক 1 (৯) 35৮ 

উপরে আসে এবং থিশ্বলের 0 চিহ্নিত লাইনটি টক এজর্িত ] 

ব্যারেলের অক্ষ"সমাস্তর অর্থাৎ “নির্দেশক? বন 9 

([5ণ6%) লাইনটির সহিত ঠিক মিলে ( যেমন, (২) 

ছবিতে_-১নং )। টি 

এইবার, যেহেতু ভাগফল তিন বাঁহির হইয়াছে ৃ রি 

এই কারণে থিম্বলকে আরও বামদিকে ঘুরাইয়া ৩ 
উহীর প্রান্তকে ব্যারেলের ছোট তিনটি লাইনকে অতিক্রম করাঁও এবং থিম্বলের 

0 চিহ্নিত লাইনটিকে পূর্বের মত ব্যারেলের অক্ষ-দমান্তর অর্থাৎ নির্দেশক" 

লাইনটির সহিত মিল করিয়। রাখ ( যেমন, ছবিতে_২নং )। 
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শেষে, যেহেতু পূর্ব্বে ভাগাবশিষ্ট এগার বাছির হইয়াছে, এইজন্য থিশ্বপ্পকে 

আরও বামদ্দিকে এমনভাবে ঘুরাও যাহাতে উহার এগার সংখ্যক লাইনটি ব্যারেলের 

অক্গ-সমাস্তর লাইনটির সহিত ঠিক মিলিয়া যায় ( যেমন, ছবিতে-_-৩ নং )। 

ইহা স্বারাই মাপ তোলার কাজ শেষ হইল। এখন, থিশ্বল যাহাতে ঘুরিয়া 

গিয়া ভূল মাপ না দেখায় এইজন্ 'লকিং রিংটিকে ডানদিকে ঘুরাইয়া আটকাও। 
(খ) মাইক্রোমিটারে 11064 ইঞ্চ মাপ তোল । 

এইক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মাপটিতে পূর্ণনংখ্য স্থানে 1 আছে এবং 

ইহার সহিত “এক' যোগ করিলে যোগফল ছুই হয়। স্থতরাং মাপটিকে ছুই ইঞ্চ 

মাঁপের মাইক্রোমিটারে তূলিতে হইবে ইহা! স্থির হইল। 
এখন, মাপটিতে দশমিক বিল্দুর ঠিক ডানপিকে শৃন্ত আছে বলিয়! এইক্ষেত্রে 

তাঁর ব্যারেলের কোন অস্ক চিহ্নিত লাইনকে অতিক্রম করাইতে হইবে না। 

সুতরাং, থিম্বলকে ঘুরাইয়৷ উহার প্রাস্তকে ব্যারেলের 0 
ও চিহ্নিত লাইনের উপরে এমনভাবে রাখ যাহাতে থিম্বলের 

ই 0 চিহ্নিত লাইটি ব্যারেলের অক্ষ-সমাস্তর অর্থাৎ ও 
রি “নির্দেশক” (1706%) লাইনটির সহিত ঠিক মিলিয়। যায় । 

ঘঃ | (যেমন ছবিতে__১ নং )। 
২ এইবার, যেহেতু মাপটিতে দশমিক বিন্দুর পরের অস্ককে 

এ ( অর্থাৎ শৃন্তকে ) লইলে ডানদিকে 64 সংখ্যা বাকী থাকে 

ছ” | এবং এই 64কে € চৌষটিকে ) পঁচিশ দ্বারা ভাগ করিলে ছুই 

৩) ২ ভাগফল হয় এবং চৌদ্দ অবশিষ্ট থাকে, স্মতরাং থিন্বলকে 
বামদিকে ঘুরাইয়! ব্যারেলের ছোট ছুইটি লাইনকে এমনভাবে 

অতিক্রম করাও যাহাতে থিম্বলের 0 চিহ্নিত লাইনটি ব্যারেলের অক্ষ-সমাস্তর 
অর্থাৎ “নির্দেশক” (1:26) লাইনটির স্হিত ঠিক মিলিয়! যায় (যেমন 
ছবিতে-__২নং )। 

শেষে, যেহেতু ভাগাবশিষ্ট চৌদ্দ পাওয়! গিয়াছে, অতএব ধিশ্বলকে আরও 
বামদিক্তক ঘুরাইয়৷ উহার চৌদ্দ সংখ্যক লাইনটিকে ব্যারেলের অক্ষ-সমাত্তর 
লাইনটির সহিত মিল কর (যেমন ছবিত্ে-_৩ নং9। 
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ইহা! দ্বারাই মাপ তোলার কাঁজ শেষ হইল। গ্রথন, "লক রিংটিকে 
গাঁনদিকে ঘুরাইয়া আটকাইয়া লও । 

অনুশীলনী (নং ১) _- 

১1 নীচে মাইক্রোমিটারের কয়েকটি ছবি দেওয়া আছে । উহাতে যে ষে 

মাপ দেখাইতেছে তাহা পড় । 

যে মাপের মাইক্রোমিটারে মাঁপগুলি তোলা হইয়াছে তাহা এই-- 

(১) এক ইঞ্চ মাইক্রোমিটার । (৬) ছই ইঞ্চ মাইক্রোমিটার । 

(২) ছুই » ্ (৭) চার * টু 
(৩) তিন » (৮) এক » 

€৪) এক * ৮ (৯) ছুই » টা 
€৫) তিন » রঃ 

2 
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২7 ইঞ্চের নিক্ললিখিত মাপগুলি মাইক্রোমিটারে তোল 
0:16) 02187) 1813; ঠ$) 28) 00737 1:08 + 

15) 11893 3165. 

অন্য রক্ষম আউট-সাইভ মাইক্রামিটার 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন রকম মাইক্রোমিটার' 
"ব্যবহার করা হইয়া থাকে। নীচে ছুইটি বিশেষ রকম মাইক্রোমিটারের 
ছবি দেওয়] হইল-_. 

(১) টিউব মাইক্রোমিটার (শু৪ 1130020969 )_-ইহার 

সাহায্যে নলের পুরু মাপ 
বাহির কর হয়। সাধারণ 

আউট-সাইড মাইক্রো- 

মিটারের সহিত ইহার 
পার্থক্য এই যে, ইহার 
এএনভিল” বলের মত, 

গোল করা । অন্ত সকল 

একই রকম। 

“টিউব মাই ক্রোমিটার-এর এবং উহ] কিভাবে ব্যবহার করিতে হয় তাহার 
উদ্দাহরণ উপরে ছবিতে দেখান হইল। 

(২) স্্ু-থে।ড মাইক্রোমিটার- (80:০7 [07690 10:01006662)-- 

ইহার সাহায্যে জ্কু. 

 থেডের পিচডায়মেট।র 

টক _থেডের বাহিরের 
ডায়মেটার-__-থেডের 

এক দ্দিকের গভীরতা), 

মাপ কর! হয়। ইহার, 
এএনভিল? ৮ আবারের খাঁভযুক্ত এবং স্পিগুলের মুখ উহার সহিত মিল কর!1। 
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ইন-সাইড-মাইক্রামিটার (08109 15101070066: ) 

ইহার সাহায্য ছিদ্রের ডায়মেটার, নালীর প্রশস্ততা, ইত্যাদি মাঁপ করা হয়। 
“আউট-দাইড, মাইক্রোমিটারের তুলনায় “ইন-সাইড” মাইক্রোমিটারের 
গঠন সম্পূর্ণ অন্ত রকম। যে রকমের “ইন-সাইড+ মাইক্রোমিটার সাধারণতঃ 

ব্যবহৃত হয় তাহায় ছবি নীচে দেওয়া হইল। ইহা দ্বারা দুইটি প্রাস্তের (ছবিতে 

৮ এবং 0 চিহ্ছিত ) দুরত্ব মাঁপ করা হইয়া থাকে । 'আউট-সাইড? মাইক্রো 
মিটারের মত ইহারও ব্যারেলের উপরে প্রত্যেকটি ভাগ এরা) ইঞ্চ মাপের; 

তবে, পার্থক্য এই যে, “আউড-সাইড' মাইক্রোমিটারে এক ইঞ্চ স্থান 

চল্িশটি সমানভাগে ভাগ কর] থাকে । কিন্তু, ইন-সাইড” মাইক্রোমিটারে উহার 
পরিবর্তে মাত্র অর্থ ইঞ্চ স্থান এবং কুড়িটি সমান ভাগে ভাগ করা থাকে । 

ফলে, ভাগের মাপ 'আউট-সাইভ' মাইক্রোমিটারের মতই হয়। ইহার ব্যারেলের 

প্রত্যেক চতুর্থ ভাগটি 1 হইতে ঠ পর্যন্ত অন্ক চিহ্ন দেওয়া। থিম্বলেন্ 
ভাগ এবং অঙ্ক চিন্ধ সকলই “অউট-সাইড” মাইক্রোমিটারের মত। 

থিশ্বলকে ঘুরাইলে উহার প্রান্ত ব্যারেলের উপর দিয়া মাত্র অর্থ ই 
স্থান সরে। থিম্বলের 0 চিন্তিত: লাইন যখন ব্যারেলের 0 চিহ্নিত লাইনের 

সহিত ঠিক মিলিয়া যায় তখন ' মাইক্রোমিটারটির ছুইটি প্রান্তের (অর্থাৎ £ 
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এবং 0-এর) দূরত্ব ঠিক ছুই ইঞ্চ হয়। ফলে, মাইক্রোমিটারটি ত্বারা ছুই 
ইঞ্চের কম কোন ছিদ্রকে মাঁপ কর! সম্ভব হয় না। দুই ইঞ্চ হইতে কম মাপের 
জন্য ( ২২নং পৃষ্ঠায় বণিত ) অন্ত রকম মাইক্রোমিটার ব্যবহার করিতে হয়। 

যে রকম “ইন-মলাইড” মাইক্রোমিটার সম্পর্কে এখানে আলোচন! করা 

হইতেছে উহ! দ্বার! ছুই হইতে আড়াই ইঞ্চ পধ্যস্ত মাপ এক হাঙ্জার ভাগের এক 

ভাগ ক্রমে সকল সময়ই পাওয়া যায়। কিন্তু, যখন আড়াই ইঞ্চ হইতে বেশী 

কোন মাপ এঁ এক হাজার ভাগের এক ভাগ ত্রমেই লওয়াঁর প্রয়োজন হয় 

তখন কয়েকটি থগণ্ডকে আব্শ্তক মত যোগ করিয়া লইতে হয়। এই 
খণ্ডগুলির মধ্যে একটি খণ্ড (ছবিতে ঢে চিহ্নিত )ঠিক ঠ ইঞ্চ লম্বা! মাপের । 

ইহাকে “এক্সটেনশন পিল? (73555205102) 3506) বলে। ইহা যোগ করিয়া 

আড়াই ইঞ্চের বেশী যে কোন অর্ধ হইতে পুর্ণ ইঞ্চের মাপ করাযায়। ইহা 
ভিন্ন, এক ই, ছুই ইঞ্চ, তিন ইঞ্চ, চাঁর ইঞ্চ, ইত্যাদি বিভিন্ন মাপের বড় জাতীয় 
আরও কয়েকটি খণ্ডও (যেমন ছবিতে 9 চিহ্নিত) প্রয়োজন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা 

হইয়া থাকে । এই খণ্ডগুলিকে 'এক্সটেনশন রড" (8%5551025 7২০৭) বলে। 

এই “রড+ গুলির মধ্যে যেটিকে যোগ করিলে যত হইতে যত পধ্যস্ত মাপ লওয়! 

যাইতে পারে উহ! রডের উপর, তিন হইতে চার, চার হইতে পাঁচ, পাঁচ হইতে 

ছয়, ছয় হইতে সাত, ইত্যাদি ক্রমে লেখা থাকে । 

ছুই ইঞ্চের বেশী বিভিন্ন মাপ এই রকমে বাঁহির করা হয়__ 

2 হইতে 2 ইঞ্চ মাপ-বিনা “একাটেনশন রড বা এক্সটেনশন পিস, 
যোগে। 

2 *3 ৮. ৮ শু ইঞ্চ মাপের 'এক্সটেনশন পিল” যোগে। 

3 ৮ ৪] ৮ ৮ --৪-4% চিহ্নিত “এক্সটেনশন রড" যোগে । 
3] ৮” 4 ৮ ৮ 784 চিহ্নিত “এক্সটেনশন রড এবং 2 ইঞ্চ মাঁপের 

রর “এক্সটেনশন পিস+ যোগে । 

৫) ৪8 * * --4-5 চিহ্ছিত “এক্সটেনশন রড? এবং ঠু ইঞ্চ মাপের 
| গক্সটেনশন পিস” যোগে । 
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মাইক্রোমিটারটির £২ চিহ্নিত 'অংশটিকে বাহির করিয়। ফেলা যায়। উপর- 

দিকে টানিলেই ইহা বাহির হইয়া আসে । যেখানে কেবল ঠ ইঞ্চ মাপের 
“এক্সটেনশন পিসটিকে (ঢে চিহ্নিত ) যোগ করার প্রয়োজন হয়, সেখানে 

ি চিন্তিত অংশটিকে বাহির করিয়া লইয় প্রথমে 'একাটেনশন পিসটিকে 

রাখিতে হয় এবং পরে উহার উপরে হি চিহ্নিত অংশকে বসাইতে হয়। আর, 

যেখানে “কবল “এক্সটেনশন রড' যোগ করার প্রয়োজন হয় সেখানে 
ংশকে সম্পূর্ণ সরাইয়! ফেলিয়া! এ্রস্থানে রডটিকে বসাইতে হয়। ইহা ভিন্ন, 

যেখানে “এক্সটেনশন রড, এবং £এক্সটেনশন পিস” উভয়কেই যোগ করার 

প্রয়োজন হয়, সেখানে [২ অংশের স্থানে প্রথমে “এক্সটেনশন পিস”টিকে রাখিয়1 

লইয়| পরে উহার উপরে “এক্সটেনশন রড"টিকে বসাইতে হয়। 

মাইক্রোমিটারটিতে-_ 

5 -সেট-্কু (9 9০16দ্ম )| ইহা! [২ অংশকে এবং এক্সটেনশন রড'কে 

আটকাইয়! রাখে। 

গ'লহাগুল (77901 )- ইহার একটি প্রাস্ত জ্-থেভ করা । এই থে 
করা প্রাস্তকে মাইক্রোমিটারের মধ্যে প্রবেশ করান হয়। ছিদ্রের মধ্যে মাইক্রো- 

মিটারকে প্রবেশ করাইতে হইলে এই হ্াগুলের সাহায্যে উহা! সুবিধা হুয়। নীচে 

'ইন-সাইড, মাইক্রোমিটার দ্বারা মাপ লওয়ার ছুইটি উদাহরণ দেওয়] হইল-_ 

অন্য রকম ইন-সাইড মাইক্রোমিটার 

ইহা দ্বারা ছই ইঞ্চের কম মাপের ছিদ্র বা নালী মাপ কর! চলে। তবে, 
এক ইঞ্চ পধ্যস্ত মাপের জন্ত একটি এবং এক ইঞ্চ হইতে ছুই হরঞ্চ পর্য্যন্ত 
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মাপের জন্ত আর একটি মাইক্রোমিটার প্রয়োন হয়। ইহার ছুইটি 

'জ/ আছে (ছবিতে 4 এবং ট চিহ্নিত )। একটি স্থির, অপরটি চলনশ্রীল। 

১৯ থিশ্বলকে ঘুরাইলে 
77” চলনীল "জি 
ু 

্ রী দরে। 

৮১ হার 
৫ ২ ব্যারেলের এবং 

€ রে থিশ্বলের উপরের 

বিভাগগুলি সাধা- 

রণ 'আউট-সাইড' 

মাইক্রো মিটারের 

মত। ইহাঁতেও 

ব্যারেলের উপর 

এক ইঞ্চ স্থান ও) 

ইঞ্চ ত্রমে ভাগ 

করা থাকে। মাত্র পার্থক্য এই যে, এইক্ষেত্রে থিঘলকে ঘুরাইলে 4 এবং 3 
'জ* ঢুইটির ব্যবধান কমে বলয়! ব্যারেলের উপরের বিভাগ"অস্কগুলি 1) 9) ৪ 

ইত্যাদি ক্রমে ন! বাড়িয়! 9, 8, ? ইত্যাদি ক্রমে ক্রমশঃ কমান থাকে । উপরে 
মাইক্রোমিটারটির এবং উহ! ব্যবহারের ছবি দেওয়া হইল। 

আলমের 



ভান্রিঘ্ঘাব্র (৬০1712-) 

প্রধান স্কেলের সহিত সন্বন্ধযুক্ত ইহা একটি অতিরিক্ত স্কেল। অপেক্ষাকৃত 
সক্্ম মাপ পাওয়ার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়। এই স্কেল প্রধান স্কেলের 
ভাগ রেখাকে স্পর্শ করিয়া যাতায়াত করে। প্রধান স্কেলের নির্দি্ কয়েকটি 

ভাগ যে স্থান অধিকার করে ভানিয়ারে ঠিক এ স্থানকে সাধারণতঃ এ 
ভাগ সংখ্যা হইতে একটি বেশী ভাগে ভাগ করা থাকে। যেমন, পার্খের 
ছবিতে প্রধান স্কেলের 6 চিহ্নিত লাইন 

পর্য্যস্ত চব্বিশটি ভাগ যে স্থান অধিকার 

করিয়াছে ঠিক এ স্থানটুকুকে নীচে 

ভানরিয়ারে পচিশটি ভাগে ভাগ কর! 
আছে। ূ 

প্রধান স্কেলের আকার অনুযায়ী 10 15 20 25 

ভানিয়ারের আকার গোল এবং সমতল 

দুই রকমই হইতে পারে। ইহা ভিন্ন, সকল ভীঁনিয়ারই যে একই নীতিতে 

তৈয়ারী হয় তাহা নয়। যে নীতিতে ইহা তৈয়্ারী হয় উহা! অনুযায়ী বিভিন্ন 

ভাপ্রিয়ারের বিভিন্ন “নিয়তান্ক' অর্থাৎ “কনষ্ট্যাপ্ট” (০00568:0 ) হইয়া 

থাঁকে। এই 'কনষ্ট্যাপ্ট” সংখ্যার সাহায্যেই ভাণিয়ার হইতে মাপ পড়িতে হয়। 

ইহ সাধারণতঃ প্রত্যেক ভা্িয়ার যস্ত্রেরে উপর লেখা থাকে । লেখা 

ন! থাকিলে প্রধান স্কেলের সর্বাপেক্ষা ছোট একটি ভাগের মাপকে ভানিয়ারের 

মোট ভাগ সংখ্যা দ্বার! ভাগ করিয়া ইহ! বাহির করা যাঁয়। 

উদাহরণ :-_ 
উপরের ছবিটিতে প্রধান স্কেলের সর্বাপেক্ষা ছোট একটি ভাগের মাপ 

এয ইঞ্চ। ভা্রিয়ারে মোট পঁচিশটি ভাগ আছে। ইহার “কনষ্ট্যা'্ট 

খ্যা বাহির কর। 
প্রধান স্কেলের সর্বাপেক্ষা ছোট 

ী। 

নির্ণেয * &া্ট?2._____ একটি ভাগের মাপ _. ক 
০০০০৪ ভান্লিয়ারের মোট ভাগ সংখ্যা 25 

সরু ৯ গু স্ব্তিত অথব1 0:001, উত্তর | 
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ভার্নিয়ার যুক্ত যন্ত্র হইতে মাপ পড়া__প্রথমে প্রধান স্কেল হইতে 
মাঁপ পড়। পরে লক্ষ্য কর যে, ভারিয়ারের কোন লাইনটি প্রধান স্কেলের 

লাইনের সহিত একেবারে ঠিক মিলিয়! গিয়াছে । ভাপ্রিয়ারের এই লাইনটি 

যত সংখ্যক লাইন উহাকে “ভানিয়ার কনষ্ট্যাণ্ট” ছার গুণ কর। এইবার, 

এই গুণফলকে পূর্বের এ প্রধান স্কেলের মাপের সহিত যোগ কর। এই 
যোগফলই যন্ত্রে দেখান মাঁপ। 

ভানিগ্বাব্র মাইক্রোগ্রিটাত্র 
(৬০716 1110101751) 

নীচে ইহার মূল অংশের একটি ছবি দেওয়|! হুইল। ভানিয়ার 
মাইক্রোমিটারের গঠন ইত্যাদি সকলই সাধারণ মাইক্রোমিটারের মত। মাত্র 

পার্থক্য এই যে, ইহাতে 

থিম্বলের বিভাগের সহিত 

মিল করিয়া ব্যারেলের 

পরিধির উপরে ভানিয়ার 

নীতিতে কতকগুলি বিভাগ 

করা। অন্য যন্ত্রে মত 

ভানিয়ার”রূপে স্বতন্ত্র কোন' 

ংশ ইহাতে থাকে না। 

থিশ্বলের নয়টি ভাগ যে স্থান অধিকার করে উহাকে দশ ভাগে ভাগ করিয়া! 

ভানিয়ারের বিভাগগুলি কর1। থিশ্বলের প্রত্যেকটি ভাগ বৃঠটেত (-0:001) ইঞ্চ 

বুঝায়। সুতরাং, এইক্ষেত্রে “ভানিয়ার কনষ্ট্যাণ্ট'- তত + 10 [তত 
অর্থাৎ 00001 হয়। ফলে, ভানিয়ারের প্রতিটি বিভাগ 00001 ইঞ্চ অর্থাৎ 
এক ইঞ্চের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাপ বুঝায় । 
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মাপ পড়াঁ_-সাধারণ মাইক্রোমিটারে যেভাবে মাপ পড়। হইয়া থাকে 
ইহার বেলায় ও প্রথমে ঠিক এঁ রকমে ব্যারেল এবং থিম্বল হইতে মাপ পড়িয়া 
পরে লক্ষ্য কর যে, ভাগ্রিয়ারের কোন লাইনটি থিম্বলের লাইনের সহিত 

একেবারে ঠিক মিলিয় গিয়াছে । ভাগ্রিয়ারের যে সংখ্যক লাইনটি এইভাবে 

মিলিয়াছে উহাকে 'ভান্রিয়ার কনষ্ট্যাপ্ট” সংখ্যা দ্বারা গুণ কর। এখন, এই 

গণফল মাপকে পূর্বে বাহির করা মাপের সহিত যোগ কর। ইহাই ভানিয়ার 
মাইক্রোমিটারে দেখান মাঁপ। 

উদাহরণ :__ 

(ক) একটি ছুই ইঞ্চ মাপের ভানিয়ার মাইক্রোমিটার পার্থের ছবির 

মত মাপ দ্রেখায়। মাপ্টি কত তাহ পড়। 

ইহাতে দেখা যায় যে, থিম্বলের 

প্রীস্ত ব্যারেলের 3 চিহ্নিত লাইনকে 
এবং উহার ছোট লাইন ছুইটিকে 
অতিক্রম করিয়াছে । উপরস্ত, থিশ্বলের 

একুশ সংখ্যক লাইনটি ব্যারেলের অক্ষ- 
সমাস্তর অর্থাৎ 'নির্দেশক' (1005) 

লাইনকে অতিক্রম করিয়াছে । ইহা! ভিন্ন, ভানিয়ারে লক্ষ্য হয় যে উহার 4 
খ্যক লাইনটি ( তারক! চিন্তিত ) থিম্বলের লাইনের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। 

সুতরাং, লাইনগুলি এই রকম বুঝায়-- 
ব্যারেলের 3 চিহ্নিত লাইন ০1১৪ 08 

৮ ছুইটি ছোট লাইন- 0025 ১2 -0:05 

থিশ্বলের একুশটি লাইন _0:001 * 10:02] 
ভানিয়ারের চারিটি লাইন -"0:0001 ১৫ 4 00004 

যোগফল _ 03714 

যেহেতু মাঁপটি ছুই ইঞ্চ মাইক্রোমিটারে লওয়। হইগ্লাছে, সুতরাং, এই 

ক্ষেত্রে ইই হইতে এক বিয়োগ করিলে যে এক ফল হয় উচ্বাকে দশমিক 
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বিন্দুর বামদিকে পূর্ণসংখ্য] স্থানে বসাইতে হইবে । ফলে, মাঁপ 13714 
হয়। ইহাই মাইক্রোমিটারটিতে দেখান মাঁপ। 

(থ) এক ইঞ্ ভাপ্রিয়ার মাইক্রোমিটার পার্খের ছবির মত মাপ দেখায় | 

ইহ। কত তাহ! পড়। 

ইহাতে দেখা যায় যে, থিম্বলের 

প্রান্ত ব্যারেলের 4 চিহ্নিত লাইনকে 

এবং উহার ছোট লাইন তিনটিকে 

অতিক্রম করিয়াছে। উপরস্ত, 

থিম্বলের এগার সংখ্যক লাইনটি 
ব্যারেলের অক্ষ-সমাস্তর অর্থ।ৎ 

নির্দেশক? (1895) লাইনটিকে অতিক্রম করিয়াছে । এদিকে ভানিয়ারে 

লক্ষ্য হয় ষে, উহার 3 সংখ্যক লাইনটি ( তারক! চিহ্নিত) থিম্বলের লাইনের 

সহিত মিলিয় গিয়াছে । সুতরাং লাইনগুলি এই রকম বুঝায়-__ 

ব্যারেলের 4 চিহ্নিত লাইন -০4৮%] ০04 

*.. তিনটি ছোট লাইন-0:025%৪ 01075 
থিশ্বলের এগারটি লাইন 0001 « 11-0.011 

ভানিয়ারের তিনটি লাইন 00001 3-0:0003 

যোগফল -« 04863 

যেহেতু মাঁপটি এক ইঞ্চ মাইক্রোমিটারে লওয়! হইয়াছে, সুতরাং এক 

হুইতে এক বিয়োগ করিলে যে শৃন্ত (0) ফল হয় উহাকে দশমিক বিন্দুর 
বামদিকে পুর্ণসংখ্যা স্থানে বসাইতে হইবে। অর্থাৎ, উপরে যোগফলে যে 
শুন্ধ দেখীন আছে উহ্থাই থাকিয়া যাইবে। অন্ত কোন অঙ্ক এ্থানে 
বপিষে না। ফলে, মাপটি 04863 ইঞ্চ হয়। ইহাই মাইক্রোমিটারটিতে 
দেখান মাপ। 

ভার্নিয়ার মাইক্রোমিটারে মাপ তোলা --সাধারণ মাইক্রোমিটারে 
যে ভাবে মাপ তোলা হইয়া! থাকে ইহার বেলায়ও মুলতঃ এভাবেই মাঁপ 

6225৭ 
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€তোল! হয়। মাত্র পার্থকা এই যে, ইহাতে থিশ্বলে মাপ তোলার পর 
'আবার উহাকে একটু বামদিকে ঘুরাইয়! ভানিয়ারের নির্দিষ্ট লাইনটির সহিত 

উহার লাইনটিকে মিলাইতে হয়। নীচে উদাহরণ দ্বারা উহ! বুঝাঁন যাইতেছে. 

উদ্দাহুরণ £-- * 

(ক) ভানিয়ার মাইক্রোমিটারে 11735 ইঞ্চ মাপ তোল। 

প্রথমেই স্থির কর যে, এই মাঁপটিকে কোন মাপের ভানিয়ার মাইক্রোমিটারে 

€তোল। প্রয়োজন। এইক্ষেত্রে, মাপটিতে যেহেতু পূর্ণসখখ্য। স্থানে ? আছে, 

্থতরাং, ইহার সহিত এক যোগ করিলে যে ছুই ফল হয় এ সমান 
মাপের অর্থাৎ, ছুই ইঞ্চ মাপের ভাগিয়ার মাইক্রোমিটারে মাপটিকে 
তুলিতে হইবে ইহ! স্থির হইল । 

এখন, যেহেতু মাপটিতে দশমিক বিন্দুর 
ঠিক পরে 1 আছে, সুতরাং থিশ্বলকে ঘুরাইয়! 
উহার প্রান্তকে প্রথমে ব্যারেলের 1 চিহ্নিত 

লাইনটির উপর এমনভাবে আন, যাহাতে 

থিস্বলের 0 চিহ্িত লাইনটি ব্যারেলের অক্ষ- 

সমাস্তর অর্থাৎ এনর্দেশিক। (1006) 

লাইনটির সহিত মিলিয়! যায় (যেমন, 

১নং ছবি)। 

এইবার, মাপটিতে দশমিক বিন্দুর ডানদিকে যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 

অন্ক আছে উহাদ্িগকে পাশাপাশি রাখিলে 

যে সংখা! হয় উহ্াকে পঁচিশ দ্বার ভাগ 

কপ্সিতে হইবে এবং ইহাতে যাহা ভাঁগফল 

হইবে ব্যারেলে &ঁ কয়টি ছোট লাইনকে এবং 

যাহা ভাগশেষ হইবে থিশ্বলে এ কয়টি 

লাইনকে যোগ করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে, 

দেখা যায় যে, দশমিক বিন্দুর ডানদিকে দ্বিতীয় 

'অন্ক 7 এবং তৃতীয় অঙ্ক 3 আছে। ইহািশকে পাশাপাশি রাখিলে ?3 সংখ্যা 
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হয়। এই ?3কে পচিশ দ্বারা ভাগ করিলে ভাঁগফল ছুই এবং ভাগশে 

তেইশ হয়। ন্ুতরাং, থিশ্বলকে এখন বামদিকে এমনভাবে ঘুরাঁও 
ধাহাতে উহার প্রাস্ত ব্যারেলের দুইটি ছোট লাইনকে অতিক্রম 

করে এবং থিশ্বলের 09 চিহ্নিত লাইনটি ব্যারেলের অক্ষ-সমাস্তর 

অর্থাৎ “নির্দেশক? (1015) লাইনটির সহিত ঠিক মিলে। (যেমন, 

২নং ছবি )। 

্ পরে, যেহেতু ভাগশেষ তেইশ বাহির 

হইয়াছে অতএব থিশ্বলকে আরও বামদিকে 

ঘুরাইয়া এমন স্থানে আন যাহাতে ব্যারেলের 
অক্ষ-সমাস্তর (11965) লাইনটি থিম্বলের 

20 তেইশ সংখ্যক লাইনটির সহিত ঠিক মিলিয় 

(৩) যায়। যেমন, এনং ছবি )। 

এখন, লক্ষ্য কর যে দশমিক বিন্দুর পরে চতুর্থ স্থানে কোন্ অন্ক 

আছে। এইক্ষেত্রে 5 থাকায় থিম্বলকে 

আরও একটু বামদিকে সন্তর্পণে ঘুরাইয়া 

এমন স্থানে আন যাহাতে থিম্বলের তেইশ 

সংখ্যক লাইনটি ব্যারেলের অক্ষ-সমাস্তর 

([546%) লাইনটিকে অতিক্রম না করে, 

অথচ ভানিয়ারের ঠ চিহ্নিত লাইনটি থিম্বলের 

একটি লাইনের সহিত একেবারে ঠিক 

মিলিয় যায় €( যেমন, ৪নং ছবি )। 

ঘিশ্বলের এই সর্বশেষ অবস্থানই প্রদত্ত মাঁপকে বুঝায় । এখন, “লক 

নাট”টিকে ডানদিকে ঘুরাইয়! আটকা ইয়া লও। 

খে) ভানিক়ার মাইক্রোমিটারে 22335 ইঞ্চ মাপ তোল । 

যেহেতু মাপটিতে পূর্ণসংখ্যা স্থানে 2 আছে, সুতরাং, ইহার সহিত এক 

যোগ করিলে যে তিন ফল হয় প্র সমান মাপের, অর্থাৎ তিন ইঞ্চ মাপের 

সস 
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একটি ভানিয়ার মাইক্রোমিটারে মাপটিকে তুলিতে হুইবে ইহ! প্রথমেই স্থির 
হইল। 

এখন, মাপটিতে দেখা যায় যে, দশমিক বিন্দুর ঠিক পরে 2 আছে। 
সুতরাং থিম্বলকে ঘুরাইয়। উহার প্রাস্তকে 
ব্যারেলের 2 চিহ্নিত লাইনটির উপর 
এমনভাবে আন যাহাতে থিম্বলের 0 

চিহ্নিত লাইনটি ব্যারেলের অক্ষ-সমাস্তর 
অর্থাৎ “নির্দেশক? (10063) লাইনটির 

সহিত মিলে ( যেমন, ১নং ছবি )। (5) 

পরে, যেহেতু মাপটিতে দশমিক বিন্দুর ডানদিকে দ্বিতীয় অঙ্ক 9 এবং 

তৃতীয় অঙ্ক 9 আছে এবং ইহা্দিগকে 
পাশাপাশি রাখিলে 33 সংখ্যা হয়, সুতরাং 

এই 33-কে পঁচিশ দ্বারা ভাগ কর। ইহাতে 
ভাগফল এক এবং ভাগশেষ আট বাহির 

হয়| সুতরাং, খিশ্বলটিকে আরও বামদ্দিকে 

ঘুরাইয়৷ উহার প্রান্তকে ব্যারেলের প্রথম 

লাইনটির উপরে এমনভাবে আন যাহাতে 

উহার 0 চিহ্নিত লাইনটি ব্যারেলের অক্ষ-সমানস্তর অর্থাৎ নির্দেশক? ([006%) 

লাইনটির সহিত মিলিয়। যায় (যেমন, 

২নং ছবি )। 15 

পরে, যেহেতু ভাগশেষ আট বাহির 

হইয়াছে, সুতরাং, থিশ্বলকে আরও বাম- 10 

দিকে ঘুরাইয়! এমনস্থানে আন যাহাতে | 

উহার অষ্টম লাইনটি ব্যারেলের অক্ষ- 5 

সমাস্তর (1265) লাইনটির সহিত (৩) 

মিলে। (যেমন, ৩নং ছবি )। 

এইবার লক্ষ্য কর যে, দশমিক বিন্দুর ডানদিকে চতুর্থ অঙ্ক কি আছে 
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এইক্ষেত্রে, 5 আছে। স্ুতরাৎ থিশ্বলকে সন্তর্পণে বামদিকে এমনভাবে ঘুরাঁও” 
যাহাতে উহার অষ্টম লাইনটি ব্যারেলের' 

| 15 অক্ষ-সমাস্তর (12065) লাইনকে 

অতিক্রম না করে, অথচ ভানিয়ারের 5. 

19 চিহ্নিত লাইনটি ধিশ্বলের একটি লাইনের 

সহিত একেবারে মিলিয়া যায় ( মেমন, 

ৃ (8) 5 ৪নং ছবি )। 

থিন্বলের এই সর্বশেষ অবস্থানই গ্রদত্ব- 

মাপকে বুঝায়। এখন, "লক নাঁট'টিকে ডানদিকে ঘুরাইয়৷ আটকাইয়া লও । 

অনুশীলনী (নং ২): 
১। ভাগ্লিয়ার মাইক্রোমিটারে নীচের ছবির মত মাপ দেখায়। "ইহা: 

কত তাহ। পড় । 

1 20 

টি [5 

(১) (২) 
| : 

9 

রঃ রর (8) 

যে মাপের মাইক্রোমিটারে মাপগুলি তোল! হইয়াছে তাহা এই-.. 
(১) এক ইঞ্চ। (৩) এক ইঞ্চ। 
(২) তিন ইঞ্চ। (৪) ছুই ইঞ্চ। 

012£৮9 
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২। নিয়লিখিত ইঞ্চের মাপগুলি ভানিয়ার মাইক্রোমিটারে তোল । 
1.3652) 22936 1"2065. 
25023; 74568 38601. 

ভানিঘাব্র ক্যাজিপাস 
£ /2110121 05911110215 ) 

ইহ! ক্যালিপার্স শ্রেণীর এবং “ভানিয়ার' যুক্ত । সাধারণ মাইক্রোমিটারে 
অর্থাৎ মাইক্রোমিটার ক্যালিপার্সে যেমন এক ইঞ্চের এক হাজার ভাগের 

এক ভাগ পর্যযস্ত মাপ পাওয়1! যাঁয় ইহাতেও তাহাই পাওয়া যায়। নীচে 
'ভানিয়ার ক্যালিপাস”এর মূল অংশের একটি ছবি দেওয়া হইল। ইহা ছুই 
ইঞ্চ ক্রমে বাড়িয়! লম্বায় ছয় ইঞ্চ হইতে বার ইঞ্চ পথ্যস্ত হয়। 
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ইহার বিভিন্ন অংশের নাম-_ 

বীম স্কেল (36829 5০216 )-_সাধারণ মাইক্রোমিটারে ব্যারেলের 

উপর যেমন এক ইঞ্চের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ক্রমের ভাগ করা থাকে এবং 

গণনার সুবিধার জন্ত প্রত্যেক চতুর্থ বিভাগটি অঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত করা থাকে 
ইহার উপরেও এঁ রকম করা । মাত্র পার্থক্য এই যে, মাইক্রোমিটারে ব্যারেলে 
মাত্র এক ইঞ্চ স্থান ভাগ করা থাকে, কিন্তু ইহাতে তাহার পরিবর্তে সমগ্র লব! 

স্থান এমন কি সুখ এবং পিছন ছইদ্িকই এ রকম ভাগ করা। 

“জ? (72 )-_ইহা ছুইটি। একটি স্থির, অপরটি চলনশীল। চন্লনশীল 

“জঠকে স্লাইডিং "জা (5116176 0৫) বলে। “জ' ছুইটির ভিতরের 

দিক সমতল, কিন্ত বাহিরের দিক অল্প গোল করা । “জ'-এর ভিতরের দিকের 

সাহায্যে সাধারণ “আউট সাইড” ক্যালিপার্সের মত ধাতুখণ্ডের বাহিরের 
মাপ এবং বাহিরের দিকের সাহায্যে সাধারণ “ইন-সাইড, ক্যালিপাসের 
মত ছিদ্রের ডাঁয়মেটার বা নাঁলীর চওড়া মাঁপ লওয়1 হইয়া থাকে । 

ভানিয়ার ( ৬ 2100167 )--ষে 'জ+টি চলনশীল (91115 ৪ম) উহার 

সহিত ইহা স্থায়ীভাবে আটকান। বীম-স্কেলের উপরে সর্বাপেক্ষা ছোট 

যে বিভাগ থাকে উহার চবিবিশটি বিভাগ যে স্থান অধিকার করে ভানিয়ারটিতে 

প্র স্থান পচিশ ভাগে ভাগ করা এবং গণনার সুবিধার জন্য ইহার প্রত্যেক 

পঞ্চম লাইনটি ঠ, 10, 15, 20, 25 ক্রমে অঙ্ক চিহ্ন দেওয়া । বীম-স্কেলের 
সর্ধাপেক্ষ! ছোট বিভাগগুলির প্রত্যেকটি বুট ইঞ্চ ( -0'025 ইঞ্চ ) মাপের 

সুতরাং, এইক্ষেত্রে ভাশিয়ারের “কনষ্ট্যাণ্ট”” (0250910) অর্থাৎ “নিয়তাস্ক' 
»20-+2-+06-0'001 হয়। “জ+ ছুইটি মুখে মুখে মিশিলে ভানিয়ারের 
0 চিহ্নিত লাইনটি বীম-স্কেলের 0 চিহ্নিত লাইনের সহিত একেবারে 

মিলিয়! যায়। . 

লকিং জু (10০151718 9016%ম )--ইহা সংখ্যায় ছুইটি। ইহাদের 

সাহায্যে ভানিয়ার যুক্ত ল্লাইডিং জ' অংশকে বীম স্কেলের উপর আটকাইয়! 
স্লাথ। হয়। 
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এডজাতিং-ক্ু (401050175 90০%ঘ )- ইহাকে তুরাইয়! ভানিয়াঁরকে 

ধনিয়ন্ত্রণ কর! হয়। 

ক এবং খ-_ছইটি পাঞ্চ চিহ্ন । যন্ত্রটি যে মাপ দেখায় উচছ্ছাকে ডিভাইডারে 
তোলার জন্য লেগ ভুইটিকে এই পাঞ্চ চিহ্কের উপর রাখ! হইয়া! থাকে । 

'ভানিয়ার ক্যাপিপাঁস”+ দ্বারা একদিকে “আউট-সাইড+ (065: ) এবং 
'ইন-সাইড” (7119106) ছুই রকম ক্যালিপার্সেরই কাজ পাওয়া যায়। 

'ইন-সাইড' ক্যালিপার্সের মত ব্যবহার করার সমস মাপ বীম-স্কেলের পিছন 
দিকের বিভাগ হইতে পড়া নিয়ম । ইহাতে মাপ প্রত্যক্ষভাবেই পাওয়া 

যাঁয়। এই মাপ বীমস্কেলের সম্মুখ দিক হইতেও পড়া চলে। তবে, 
এক্ষেত্রে সম্মুখদিকের মাপের সহিত “জ” ছুইটির চওড়া মাপকে ( সাধারণতঃ 

03 ইঞ্চকে ) যোগ করিয়! লইতে হয়। 

ব্যবহার প্রণালী-_-কোন অংশের বাহিরের মাপ লওয়ার জন্ত গ্রথমে 
উহ্ছাব মাঁপকে অন্ুুমানে স্থির কর। পরে, “লকিং স্তর” ছুইটিকে টিলা! করিয়া! 

“স্লাইডিং জকে এমনত্ভাবে সরাও যাহাতে “জ" ছুইটির দুরত্ব এ মাপ হইতে 

সামান্ত এবটু বেশী হয়। এখন, ক্যালিপাসের মুখকে শ্রী অংশের উপর লম্বভাবে 
ধর এবং “ল্লাইডিং জ'টিকে বামদিকে এমন সবাও যাহাতে “জ ছইটি অংশটির 
উপরিভাগকে মাত্র স্পর্শ করে এবং কোন রকম চাপনাদেম্স। পরে, ভান- 

দিকের 'লকিং জ্কু'টিকে আটকাইয়! লইয়] 'এডজাষ্টিং স্কু” হারা ভানিয়ারকে 
নিয়মিত কর। শেবধে, বামদিকের “লকিং-জ্কুটিকে আটকাইয়! লইয়! ক্যালি- 

পার্টিকে যত্বের সহিত বাহির করিয়! আন এবং বীম-স্কেল হইতে মাপ পড়। 

ভানিস্ার ক্যালিপার্স দ্বার বাহিরের মাপ লওয়াগ দুইটি উদ্াহবণ পরের 

পৃষ্ঠায় দেওয়| হইল-_- 

(১) ছোট জিনিষের মাঁপ লওয়া। (২) বড় জিনিষের মাপ লওয়া। 

ভিতরের মাপ লওয়ার জন্যও পূর্বের মত প্রথমে ছিজ্র বা নালীর মাপকে 
অনুমান কর। পরে, 'লকিংস্কু, ছুইটিকে টিলা করিয়া 'ম্লাইডিং-জ”-কে 

এমনভাবে সরাও যাহাতে “জ” ছুইটির বাহিরের দুরত্ব এ মাপ হুইতে সামন্ত 
৪ 



৪ প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষা 

একটু ছোট হয়। এখন, ক্যালিপার্সের মুখকে ছিত্ত্র বা নালীর মধ্যে লম্বভাকে' 

প্রবেশ করাঁও এবং 'ল্লাইডিং-জ'কে নীচের ছবিব মত ডানদিকে সবাও। ইহাতে 

'জ? দুইটি ছিদ্র বা নালীব গাত্রকে 
স্পর্শচকবিবে। এইবার, ডানদিকের 

'লকিং-জ্ু'টিকে আটকা ইয়া লইয়া 

ক্যালিপার্সটিকে যত্বের সহিত বাহিব 

কবিয়া আন এবং বীম-স্কেলের 

পিছনদিক হইতে মাপ পড়। 

সম্মুখদিক হইতে মাপ পড়িলে উহার 

সহিত 0.3 ইঞ্চ ( অর্থাৎ, “জ' দুইটির চওড়। মাঁপকে«) যোগ কবিয়! লও । 

মাপ পড়া__সাধারণ মাইক্রোমিটাবেব মত ভানিয়ার-ক্যালিপাসের 

মাপও ছুই উপায়ে পড়া যায়-- 

(১) দশমিকের ( 16011091) সাহায্যে । (২) দশমিকের সাহাষ্য না লইয়]। 

ছুইটি উপায় সম্পর্কেই নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি লক্ষ্য কব! প্রয়োজন হয়-_ 

(ক) ভানিয়ারের 0 চিহ্নিত লাইনটি বীম-স্কেলেব কয়টি পুণ ইঞ্চ লাইন 

(বড় অন্ক চিহ্নিত), কয়টি এক ইঞ্চের দশভাগেব একভাগ লাইন (ছোট 

অঙ্ক চিহিত), এবং কয়টি এক ইঞ্চের চল্লিশ ভাগের একভাগ লাইন 

( সর্বাপেক্ষা ছোট ) অতিক্রম করিয়াছে । 
(৭) ভানিয়ারের কোন লাইনটি বীম-স্কেলের লাইনের সহিত ঠিক 

একেবারে মিলিয়! গিয়াছে । 
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(খ)-এর লাইন সংগ্যাকে “ভানিয়ার কনষ্্যাপ্ট” দ্বারা গুণ করিয়া লইয়া 
গুণফলকে, (ক)-এর লাইনগুলি যে মাপ নির্দেশ করে উহ্নাব সহিত যোঁগ 

করিলে ক্যালিপার্সে দেখান মাপ বাহির হয়। 

উপরোক্ত উপায় ছুইটি নীচে উদ্াহরণের সাহায্যে বুঝান হইতেছে। 

দশমিকের সাহায্যে মাপ পড়া-- 

উদাহরণ £__ভানিয়ার ক্যালিপার্স নীচের ছবির মত মাপ দেখায়। 
এই মাপ কত তাহা পড়। 

ইহাতে দেখ! যায় যে, 

ভার্নিয়াবের 0 চিন্তিত লাইনটি 

বীম-স্কেলের বড অঙ্ক ৪ চিন্তিত 

লাইনকে, ছোট অঙ্ক 4 চিহ্নিত 

লাইনকে, এবং সর্বাপেক্ষা ছোট || 

লাইনের ছুইটি লাইনকে অতিবম . 

করিয়াছে । উপবন্ত, ভানিয়ারে 

দেখা ধায় যে ইহার নবম লাইনটি 
বীম স্কেলের লাইনের সহিত 

মিলিয় গিয়াছে ( মোট! লাইন দ্বার! ইহা ছবিতে দেখান আছে )। ভানিয়াবটির 
“কনট্ট্যাণ্ট”--7000-0*001, 

পুর্ব্বেই বল! হইয়াছে যে, বীম-স্কেলের বড় অঙ্ক চিহিত প্রত্যেকটি 
লাইন এক ইঞ্চ, ছোঁট অগ্ক চিহ্নিত প্রত্যেকটি লাইন এক ইঞ্চের দশ 
ভাগের একভাগ অর্থাৎ, 01 ইঞ্চ, এবং সর্বাপেক্ষা ছে।টি একটি লাইন 
এক ইঞ্চের চল্লিশ ভাগের একভাগ, অর্থাৎ 0025 ইঞ্চ মাপ বুঝায়। 
ইহা ভিন্ন, ভানিয়ার স্কেলের যে লাইনটি বীম-ক্কেলের লাইনের সহিত 
মিলে উহা পথ্যস্ত উহার প্রত্যেকটি লাইন 0001 ইঞ্চ ( 'ভানিয়ার কনষ্ট্যাণ্ট+ ) 

মাপ নির্দেশ করে। সুতরাং এইক্ষেত্রে উপরের লিখিত লাইনগ্তলি একত্র 
এই রকম বুঝায় :-.. 

০ 5৮615 20 25 

0 নীল 4. 
1069 



৬ প্রাথমিক ফিটিং শিখ! 

বীম-স্কেলের বড় অস্ক 9 চিহ্নিত লাইন ম্ 

» ছোট অস্ক 4 চিক্িত লাইন -০*] 4 704 

» সর্বাপেক্ষা! ছোট ছুইটি লাইন ০0025 *  _ 0050 

ভানিয়ার স্কেলের নয়টি লাইন -ভানিকার কনষ্ট্যাণ্ট 9 
হর 0:001 ১9-0:009 

যোগফল 3459. 
গুতরাং, ক্যালিপার্সে দেখান মাপ - 3459 ইঞ্চ, উত্তর | 

দশামকের সাহায্য না লইয়া মাপ পড়া 

উদ্দাহুরণ $-_ভানিয়ার ক্যালিপার্সে নীচের ছবির মত মাপ দেখার 
মাপটি কত তাহ! পড়। 

ইহাতে দেখা যায় যে, 

ভানিয়াবের 0 চিন্কিত লাইনটি 

বীম-স্কেলের বড় অঙ্ক % চিহ্ছিত 

টরর্কাত লাইনকে, ছোট অন্ধ ৪ চিহ্নিত 
| লাইনকে, এবং সর্বাপেক্ষা ছোট 

|] 1 াখাযাগযা] 1) লাইনের তিনটি লাইনকে 
রন নি অতিক্রম করিয়াছে । ইহ! ভিন্ন 

দেখ! যায় যে, ভানিয়ার স্কেলের 

এগার সংখ্যক লাইনটি বীষ- 

স্কেলের লাইনের সহিত ঠিক মিলিয়! গিয়াছে ( মোটা লাইন দ্বারা ইহা ছবিতে 
দেখান আছে )। ভাগিয়ারটির “কনষ্ট্যাপ্ট” - দত্ত). ০001. 

পূর্ব্বে ১২ নং পৃষ্ঠায় যাহা বল! হইয়াছে এ প্রকারে বীম-ক্কেল এবং 
তানিয়া ক্ষেলের লাইনগুলি নিয়লিখিত সংখ্যা বুঝায়-_ 

বীমপক্কেলের বড় অস্ক চিহ্নিত প্রত্যেকটি লাইন 1000 
» টে ছোট ন্ট পু ঞ ঠচ টি 100 

ঞ সর্বাপেক্ষ! ছোট ঠ চু জি. ৮০1 



ভানিয়ার ক্যালিপাস ৭ 

এবং ভানিয়ার স্কেলের যে লাইনটি বীম-স্কেলের লাইনের সহিত মিলে 
উহ] পর্যযস্ত গ্রত্যেকটি লাইন. 1 

স্গতরাং এইক্ষেত্রে ক্যালিপাসের লাইনগুলি একত্র এই রকম বুঝায়-_ 
বীম-স্কেলের বড় অঙ্ক 2 চিন্তিত লাইন- 1000১ 22000 

" ছোট অন্ক3 * * ০100 ৯ ৪. 300 

সর্বাপেক্ষ৷ ছোট তিনটি লাইন হত ১375 78 

ভানিয়ার স্কেলের এগারটি লাইন ০ 1 ১117 11 

যোগফল 52886 
এখন, ডানদিক হইতে গণনা করিয়া তিনটি অঙ্ষেব বামে দশমিক বিন্দু 

বলাও । 

জুতরাং ক্যালিপার্সে দেখান মাপ - 2 386 ইঞ্চ, উত্তর 

ভানিয়ার ক্যালিপার্সে মাপ তোল1--একমাত্র দশমিকযুক্ত মাঁপই 
ইহাতে তোল! সম্ভব বলিয়। মাপ সাধারণ ভগ্রাংশে দেওয়া থাকিলে উহাকে 
প্রথমে দশমিকে পবিণত করিয়! লও। পরে, লক্ষ্য কর যে, দেওয়! মাপটিতে 
কত পূর্ণনংখ্যা আছে, দশমিক বিন্দুর ঠিক ডানদিকে কোন অঙ্ক আছে, 
এবং এই অঙ্কটি লওয়াঁর পর, ইহার ডানদিকে যাহা বাকি থাকে উহ্বাকে পঁচিশ 

সার! ভাগ করিলে কত ভাগফল হয় এবং কত অবশিষ্ট থাকে । এখন, মাপ 

তোলার জন্ত “লকিং-্কু ছইটিকে চিল করিয়া! লইয়] 'ক্লাইডিং জ'কে সরাইয়া 
এমন স্থানে আন, যাহাতে ভানিয়ারের 0 চিহ্নিত লাইনটি, মাপে 

যে পুর্ণসংখ্যা আছে উহা চিহ্নিত বীম-স্কেলের বড অঙ্কের লাইনের 
সহিত ঠিক মিলিয়। যায়। এইবার, '্লাইভিং-জ্'কে আরও ডানদিকে 
এমন সরাও যাহাতে ভানিয়ারের 0 চিহ্নিত লাইনটি, দেওয়! মাপে দশমিক 

বিন্বুর ঠিক ডানদিকে যে অন্কটি আছে উহ! চিহ্নিত বীম স্কেলের ছোট অন্ধের 
লাইনের সছিত মিলে। 

পরে, ম্তীইডিং জ'কে আরও একটু ডানদিকে এমন সরাও যাহাতে, পূর্কে 

যে তাগফল পাওয়া গিয়াছে বীম-ক্কেলের এ সংখ্যক সর্বাপেক্ষা ছোট্ট লাইনটির 
যহিত ভার্সিয়ারের 0 চিহ্নিত লাইনটি মিলে। 



৩৮ গ্রাথমিক ফিটিং শিক্ষা 

এখন, ডানদিকের “লকিং-ুটিকে আটকাইয়া লইয়া এএডজাষ্টিং-ফ্ুকে 
সস্তর্পণে ডানদিকে এমন সামান্য ঘুবাও যাহাতে পূর্বে যে ভাগাবশিষ্ট সংখ্যা 
বাহির হইয়াছে ভাপ্িয়ারের এ সংখ্যক লাইনটি বীম-স্কেলের পরবর্তী কোন 

লাইনের সহিত ঠিক মিলিয়া যায় । 

এইবাব, বাঁমপিক্কেব “লকিং-্কু'টিকে আটকাঁও। ঘ্ন্রাইডিং-জ'-এর এই 

সর্বশেষ অবস্থ[ন দ্বাবাই ভানিধাব ক্যালিপার্সে মাপ তোলার কাজ শেষ হয়। 

উদাহরণ 2--ভানিযার ক্যালিপার্সে 23 61 মাঁপ তোল । 

মাপটিতে দেখা যাঁম যে, উাতে পূর্ণস্থ্য। স্থানে 2 এবং দশমিক বিন্দুর ঠিক 

ডানদিকে 3 আছে । এই ওকে লইলে উহার ডানদিকে 61! স'খ্য। থাকে এবং 

এই 6]কে পঁচিশ দ্বাথা ভাগ কখিলে ছুই ভ।গক্কন ভর এব এশাব অবাশঞ থাকে | 

এখন, যেনে মাপটিতে পূর্ণ- 

সংখ্য। স্থানে 2 আছ, স্থতরাং, 

“লবিং তু" ছুহটিকে টিল করিয়! 

গইয] “ম্লাইভি"জ'কে এমনভাবে 

সবাও যাহাতে ভাশিষাবের 0 

সা চিহ্ৃত লাহনটি বীম স্কেলের বড় 

নি” অন্ক 2 চিহ্নিত লাইনের সহিত 

মিলিয়া যায়। (যেমন, ১নং ছবি) 

পরে, যেহেতু দশমিক বিশ্দুর 

ঠিক ডানদিকে 3 অঙ্ক আছে, 

ম্বতবা" প্লাহডিং জকে আরও 

(২) ডানদিকে সরাইয়া ভানিয়ারের 0 

চিহ্নিত লাইনকে বীম-স্কেলের 

ছোট অঙ্ক 3 চিহ্নিত লাইনের 

সহিত মিলাও। ( যেমন, ২নং 

ছবি ) 

এইবার, যেহেতু দশমিক বিন্দুর ডানদিকের প্রথম অগ্ক ওকে লইলে উহার 

15078 9 

]1]]1111]]1]]1] 
পি | | 

2109 1920 20 ূ

 
ঠপাাস্পি পিট 



ভানিয়ার ক্যালিপার্ল 

ঠিক পরে 61 সংখ্যা থাকে এবং এই 

€1-কে পঁচিশ দ্বারা ভাগ কৰিলে 

ছুই ভাগফল হয়, সুতবাং "ম্লাইডিং- 

জঃকে আরও ডানদিকে এমন 

সণাঁও যাহাতে ভানিয়াবের 0 চিহ্নিত 

ণাঁহনটি বীমস্কেলেব সব্বাপেক্ষা। 

ছেট লাইনেব দ্বিতীয় লাইনটির 

সহিত মিলে (যেমন ৩নং ছবি )। 

এখন, যেহেতু উপবেৰ 61 

সংখ্যাকে পঁচিশ দ্বাব ভাগ করায় 

এগাব ভাগাবশিষ্ট পাওষ পিয়াছে 

স্ুতবাং “লকিংস্জ্রটিকে আটকাইয়া 

* ইমা “এডজাষ্টিং-স্কুকে এমনঙাবে 
ঘুখাগ যাহাতে তা!নিয়াবেব এশাৰ 

সংখ্যক লাইনটি বাম স্বেলেব একটি 

লাইনেব ঠিক মিলিয়া ষায় 

€( যেমন, ৪নং ছবি) 

স্লাইডি'-জ'এব এই 
সর্বশেষ অবস্থানই এ 2 361 
ইঞ্চ মাপ দেখায়। 

এঈবার, বামদিকের 
“লকিত্জ্ু'টিকে আটকাও । 

গীয়ার-টুথ তানিয়।র 
(9681: 1০০61 ০0167) 

--ইহ! দ্বারা গীয়ারের তেব 

বিভিন্ন অংশ হুক্্ষভাবে মাপ 

করা যায়। পার্খে, ইহার 

একটি ছবি দেওয়। হইল। 

৩ 

টু 

11 ||| ৰা 
111 11] | 
11 1 

ক 79 227 25 

») ০] 

2, 
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অনুনীলনী (নং ৩) 

১। নীচে (ক) এবং (খ) ছবিতে ভানিয়ার ক্যালিপার্সের যে যে মাপ 
( ইঞ্চে ) দেখান আছে, উহ পড়। 

(ক) (খে) 

২। ভাগ্রিয়ার ক্যালিপাসে ইঞ্চেব নিম্নলিখিত মাপগুলি তোল । 

"1963 ৪:621; 0:603. 

15997 41098, 2 333. 

ভানিগ্বাব্র হাইট গেজ 
( ৬1701611715 95055) 

'ভানিয়ার ক্যালিপাস”-এ বীম-স্বেলের সহিত যে বকমের এবং যে ভাবে 

ভানিয়ার যোগ করা থাঁকে ইহাতেও ঠিক তাহাই থাকে । ফলে, ইহ দ্বারাও 

এক ইঞ্চের এক হাজার ভাগের একভাগ (- বট - 0:00. ই) পধ্যস্ত মাপ 

লওয়! যায়। 

ইহার বিভিন্ন অংশের নাম-_ 

4-্বীম (22100), 7-ভানিয়ার ( ৬০:05167)১ 0০-বেস 

(9852), 10-স্ণইডিং হেড (5120278 77590), চুস্জ্াইবার 



ঈ 

ভাপিয়ার হাইট গেজ ৪১, 

(50126: ), চা -সেট-ন্জ্ু (56 5০৬), 2-লকিংস্তু ([.০০1278- 

9০6 ), বনু -এডজাষ্িং জ্কু 

(4১010501176 ১০:2৬ )। 

বীম অংশটি! একটি সমতল ধাতু- 
খণ্ডের (385০) উপব লম্ঘভাবে বসান । 

“ভানিয়ার ক্যালিপাস”-এব গম্লাইডিং- 

ভ'্এর মত ইহাৰ পল্লাইডি হেডটির 

সহিত ভানিয়ার স্থায়ীভাবে আটকান। 

মাত্র পার্থক্য এই যে, ইহাব সহিত 
ন্কাইবাব (78) নামেব একটি ছোট 

সমতল অংশ লাগান আছে। এই 

ক্রাইবারের মুখটি ক্রমশঃ ঢালু 
€ 09৮1160 ) কবা। সেট-স্তক্র (৮)-এর 

সাহায্যে ইহাকে লাগান বা খোল 
হ্য়। 

সারফেস-প্লেটের উপর রাখিয়! 

সারফেজ-গেজ' কিংবা “মাকিং ব্লক" 

দ্বারা লম্ব উপবিভাগের উপব বিভিন্ন উচ্চতায় যে ভাব পোজ! লাইন 
টানা হইয়া থাকে ক্তাইবাব (এর সাহাধোে ইহ দ্বারাও এ বকম লাইন 

টানিতে পারা যায় ( যেমন, পবের পৃষ্ঠায় ১নং ছবি )। ইহা ভিন্ন, সারফেস প্লেট 

বা এ জাতীয় কোন সমতল উপরিভাগ হইতে অন্ত কোন অংশের উপরিভাগ 

কত উচ্চে আছে অথবা! দুইটি অংশের মধ্যে একটি অপরটি হইতে কত উচ্চে 
বা নীচে আছে উহার মাপও ইহ! দ্বাবা জানা যাঁয় (যেমন, পরের পৃষ্ঠায় ২নং 

ছবি)। শেষেব এই কাজে যন্ত্রটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয় বলিয়াই ইহার নাম 
“হাইট গেজ?। সাধারণতঃ ইহ! দ্বারা উপরদিকের উপবিভাগের উচ্চতা মাপ 

কর! হইলেও ক্রাইবারটির তলদেশকে উপরে রাখিয়া! লইলে এই যন্ত্র বার! 
ভলদেশের উচ্চতাও মাপ করিতে পারা বায়। 



৪২ প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষা 

মাপ-পড়।--'ভানিয়ার ক্যালিপাসের' বেলায় মাপ পড়া বা মাপ তোলা 

'যে নিয়মে করা হয় ইহার বেলায়ও উহ! এঁ নিয়মে করা হইয়া থাকে । সাধারণ 

রঞ্চম 'ভানিয়ার হাইট গেজ'-এ দেখ! যায় যে, “স্লাহভিং হেভ'টির 0 চাহ্নত 

ল।হনটি যখন বীম-স্কেলেব সব্ধনিয্ন লাইনটির সহিত মিলে তখন ক্কাইবারের মুখ 

যন্ত্রটির তলদেশ হইতে ঠিক এক ইঞ্চ উচ্চে থাকে । এই কারণেই ইহাতে বীম- 

স্কেলের উপর ০0-র পরিবর্তে এক ইঞ্চ হইতে বিভাগ চিহ্ন আরন্ত কর] থাকে। 

ভানিগ্রাব্র বিভেল প্রট্রাঈত্র 
( ৬০1712135৬61170050101) 

সাধারণ রকম “বিভেল-প্রট্রাক্টর' (যেমন, 'কম্িনেশন-সেট”এ থাকে ) 

দ্বারা এক তিশ্রির কম কোন কোণ (870£15) মাপ করা যায় না। 

কিন্ত, “ভানিয়ার বিভেল-প্র্রা্টর ছারা উহা! পারা যায়। ইহা দ্বারা 

সাধারণতঃ এক ডিগ্রির বার ভাগের একভাগ, অর্থাৎ পাঁচ মিনিট পর্য্যস্ত 

কোপ মাপ করা চলে। 



ভানিয়ার বিভেল প্রট্রাইর ৪৩ 

'ভানিয়াবধুবিভেল গ্রট্রাক্টুব' বিভিন্ন বকম গঠনেব হয়। উহ্থাদের মধ্যে নীচে 
এক রকমেবঠছবি দেওয়া হহল-__ 

ইহাঁব বিভিন্ন অ'শেব নাম-- 

4৯-ষক (56০05 )1 

8- ডায়াল (1121) 1 উহার উপবদিকেব অদ্ধা*“শেব ডান এবং বাম 

দিক সমণ্াবে এব এক ডিগ্রি ক্রম ভাগ কবা। মধ্যস্থলে নব্বই 

ডিগ্রিব লাঁহনটিকে বাখিয়! ইভাঁৰ বামদ্িক শূন্য হইতে নব্বই ডিগ্রি এবং 

ডনদিক নব্বই হইতে শুন্য ডিগ্রি পধ্যন্ত মাপ দেখায় । ইহা ভিন্ন, গণনার 

স্থবিধার জন্য প্রত্যেক পঞ্চম ডিশ্রি বড লাইন দ্বারা এবং প্রত্যেক ,দশম 
ডিগ্রি 10, 20, 90 ইত্যাদি ক্রমে অঙ্ক দ্বার] চিন্িত। 

'ডায়াল*-এর উপরের এই ভাগগুলির প্রত্যেকটি এক ডিগ্রি পরিমাণ 
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বলির! ইছাকে ডিগ্রি স্কেল”ও বলে। ইহ! ভিন্ন, ভানিয়ার স্কেল” ইহার" 
ভিভিতেই তৈয়ারী হইয়। থাকে বলিয়! ইহাকে (প্রধান স্কেল'ও বল! হয়। ' 

0-ডিস্ক (10150) ইহার উপরে ভানিয়ার অংশ স্থায়ীভাবে বসান 

'ক্যাম্প-নাট” (কে ডানদিকে ঘুরাইলে ইহা ডায়াল” (9)এর সহিত 

যুক্ত হইয়া যায়। 

[)-_-ভানিয়ার ( ৬ 210161 ) স্কেল । ইহ! ণডিস্ক'এর সহিত স্থায়ীভাবে 

আটকাঁন। ইহার মধ্যস্থল 0 চিহ্নিত লাইন আছে এবং বাম ও ডানদিক 

সমভাবে ভাগ করা। এই 0 চিহ্নিত লাইনই সকল সময় বিভিন্ন কোণ 

মাপ নির্দেশ করে বলিয়! ইহাকে “ইক? (0006) বা ধডেটাম” (1050012) 

লাইন বলা হয়। ঠ্ডায়াল” (0)-এর উপর যে ডিগ্রির ভাগগুলি 

আছে উহার তেইশটি ভাগ ভানিয়ারের পরিধিতে যে স্বান অধিকার করে এ 

স্থানকেই ভানিয়ারের বারটি ভাগে ভাগ করা । ফলে, এইক্ষেত্রে ভানিয়ারটির 

“কনষ্ট্যান্ট? (00569) অর্থাৎ, নিয়তাঙ্ক 1 হয় এবং ভাগ্রিয়ারের যে লাইনটি 

“ডায়াল”-এর লাইনের সহিত ঠিক মিলিয় যায়, 0 হইতে এ লাইন পর্য্যস্ত প্রতিটি 
লাইন 75 ডিগ্রি,অর্থাৎ 15 60 মিনিট কোণ বুঝায় । গণনার সুবিধার 
অন্য ভানিয়ারে বারটি ভাগের প্রত্যেক তৃতীয় ভাগের লাইন মিনিট মাপের 15 

30, 45, 60 অঙ্ক দ্বার! চিহ্নিত করা । নীচের ছবিতে ইহ! দেখান আছে। 

ন্ 910 
পাও 90 ৪ 
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9 ইণ্ডঞ্স লাইন বি 

তানিয়ার স্কেল” হইতে মিনিট কোণের মাপ পাওয়া যায় বলিয়। ইহাকে 

“মিনিট স্কেল+ও বলা হয়। 

[7 ব্রেড (81206 )। ইহা ইক (4)-এর মধ্য দিয়! ঘোরে। 'ক্লাম্প 

সক” (0)-কে টিলা করিলে ইহাকে লম্বাদিকেও সরান বায়, এমন কি 
একটি ব্রেডের- পরিবর্তে গ্রস্থানে অন্ত একটি ব্লেডকেও পরান বাঁয়। কোণ মাপার: 



ভামিয়ার বিভেল গ্রত্ীর খা 

শশয় ক্ল্যাম্প-্্ব (০)র সাহায্যে ইহাকে ডিক্কের সংলগ্ন সমতল খণ্ডের 
দহিত আটকাইয়। লওয়] তয় । 

ঢ-_ক্ল্যাম্প নাট (01910 801 ইহাকে তুরাইয়। “ডিস্ক (০)-কে 

'ডায়াল' (8)-এব সহিত আটকান বা ঢিল কর! হয়। 

3 ক্যাম্পন্কু (01802 5০15) । ইহাকে ঘুবাইয়া। ব্লেডকে লম্বাদিকে 

সরান হয় বা উহ্বাকে প্রয়োজন মত যে কোন স্থানে আটকাইয়! রাখা হয়। 

্র্রাক্টরটির সম্পর্কে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ইহার ষ্টকের বাম 

পার্থ এবং ব্লেডের তল এই দুই-এর মধ্যের যে কোণ উহার মাপই ইহাতে 

সর্ধদ1] বাহির হয়। এই কারণে, যে কোণ মাপ করিতে হইবে 

উহ্থাকে সর্বদা! এই অংশ ছুইটিব মধ্যে মিল কবিয়। রাখার প্রয়োজন হইয়। থাকে । 

এইভাবে মিল কবিলে ভানিষাবেক 0 চিহ্নিত “নির্দেশক” (17006) লাইনটি 

ডায়াল-এর ( অর্থাৎ, প্রধান স্কেলেব ) উপব যে সংখ্যক লাইনের সহিত মিলিয়াছে 

দেখা যায় কোণেব মাঁপ তত পূর্ণ ডিগ্রি হয়। ইহ] ভিন্ন লক্ষ্য ভয় যে, ব্লেড যখন 

সম্পূর্ণ ভূমি-সমাস্তবাল (11011501121) ভাবে থাকে, কোণের পরিমাণ তখন ঠিক 

90* হুয়। আর, ব্লেডেব বাম অংশ যখন ভূমি-সমাল্গর অবস্থান হইতে 

নীচে নামিয়া আসে, তখন কোঁণের পবিমাণ 90 হইতে কম এবং যখন উপরে 

উঠে তখন উহা 90* হইতে বেশী হয়। শেষের ক্ষেত্রে, ভানিয়াবেব 0 

চিন্তিত লাইন ডায়ালে যত ডিগ্রি দেখায় উহাকে 180 শিগি হইতে বিয়োগ 

করিলে প্রকৃত কোণের মাপ বাহির হইয়া থাকে। 

[ গভানিয়ার বিভেল প্রউ্রা্টর? দ্ব'র। যেভাবে বিভিন্ন অংশের কোণ মাপ কর! 

। হইয়া! থাকে উহার তিনটি উদাহরণ উপরে দেওয়! হইল। 
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প্র্রাক্টর ত্বারা মাপ করা-যে কোণ মাপ করিতে হইবে প্রথমে 

উহার পরিমাণ অনুমান কর এবং '্ষ্যাম্প-নাট' (স)-কে টিলা করিয়! 
রাইয়! ব্লেডকে ডান বা বামদিকে (কোণ 9০*র বেশী হইলে ডানদিকে 

এবং 90-র কম হইলে বামদিকে ) এমন ঘুরাও যাহাতে এ কোণ ব্লেডের 
তল এবং ষ্টকের বাম পার্খ এই ছুই-এর মধ্যে মোটামুটিভাবে আসে। 

এখন, যন্ত্রটকে এমন ভাবে ধর যাহাতে যে খগুটির কোণ মাপ করিতে হইবে 

উবার গায়ে কের বাম পার্খব স্পর্শ করে। লক্ষ্য কর যে, প্লেডের তল খগ্ডটির 

সংলগ্র অপর পার্থের সহিত মিলিয়াছে কিনা। যেহেতু, প্রথমে কোঁণকে 

অন্রমানে লওয়া হইয়াছে, এই কারণে ব্লেডের তল এ পার্খের সহিত 

সাধারণতঃ ন! মিলাই সম্ভব। যাহাতে ঠিক মিল হয়, এইজন্য এইবার “ক্ল্যাম্প- 
নাট? (7)-কে টিলা করিয়া ব্লেডকে আব্শ্তক মত ঘুরাইয়৷ লও এবং ব্লেডের 
তল যর্ধি এই সময় পা্খব টির অতি সামান্ত স্থানেব উপব অবস্থান করিতেছে লক্ষ্য 

হয়, তাহ। হইলে যাহাতে উহ! যথাসম্ভব বেশী স্থানের উপরে থাকে এই উদ্দেশ্তে 

'কলযাম্প-নাটঃটিকে আটকাইয়া লইয়া ক্ল্যাম্পন্ঞু (০)-কে টিলা কর এবং 

ব্লেডকে বামিকে প্রয়োজন মত সরাও। এইবার, 'ক্র্যাম্প-ন্কর'টিকে আটকাইয়। 

লইয়। লক্ষ্য কর যে, ভানিয়ারের 0 চিহ্মিত লাইনটি ভায়ালের কোন বিভাগ 

চিন্কের সহিত ঠিক মিলিয়াছে। এই সময় যদি দেখ! যায় যে, লাইনটি কোন 

বিভাগ চিহ্কের সহিত ঠিক মিলে নাই এবং উহা! ছুইটি বিভাগ চিহ্বের 

মধ্যবর্তী স্থানে আছে, তাহা হইলে, যে সংখ্যক লাইনকে অতিক্রম করার পর 
এই মধ্যবর্তী স্থানে আছে কোণের মাপ তত ডিগ্রি ইহা বুঝিতে হয়। 

এখন, ভানিয়ারের দিকে লক্ষ্য কর যে, উহার কোন লাইনটি 'ডায়ালের, 

নিভাগ চিহ্ের সহিত ঠিক মিলিয়াছে। ভানিয়ারের যত সংখ্যক লাইন 

এইভাবে মিলে উহাকে পাচ দ্বারা গুণ কর এবং যত গুণফল হয় তত 

মিনিটকে পূৃর্ধে বাহির করা ডিগ্রি মাপের সহিত যোগ কর। এই যোগফলই 

নির্ণেয় কোণের মাপ। 

এইক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত যে, ব্লেডকে যদি প্রথমে ভূমি-সমাস্তর অবস্থায় 

ডানদিকে ঘুরান হইয়! থাকে তাহা হইলে 'প্রত্রানউর+ হইতে প্ররুত'কোণ মাপ 



ভানিয়ার বিভেল প্র্রাক্টর ৪৭ 

পাওয়ার জন্ত 180 হইতে ডায়ালে দেখান কোণ মাপকে বিয়োগ করিয়া 

লওয়ার প্রয়োজন হইবে 

প্রট্রা্টরে দেখান মাপ পড়া_- 
উদাহরণ £-_ 

(ক) ভানিয়ার বিভেল] প্রত্রাক্টরে নীচের ছবির মত কোণ মাপ দেখায় উহা! 
কত তাহা পড় । 

ইহাতে দেখা যায় 

যে, ভানিয়ারের 0 

চিহ্নিত লাইনটি 

ডায়ালেব 90 চিহ্নিত 

লাইনের বামদিকে 

আছে এবং 76 সংখ্যক / ১৯ 

লাইনকে অতিক্রম কনিয়! 26 এবং 77 সংখ্যক লাইনেব মধ্যবর্তা স্বানে আছে। 
উপরন্ত, ভানিয়ারের 0 চিহ্নিত লাইনের ডানদিকে উহার চতুথথ লাইনটি (তাঁবক! 

চিহ্নিত ) ভায়ালেব একটি বিভাগ চিহ্কেব সহিন মিলিয়াছে। স্ুতবাং_ 

ডায়ালের 76 সংখ্যক লাইন- ?6 ডিগ্রি 

ভানিয়ারেব চারিটি লাইন -4১5- 20 মিনিট 

যোগফল -?6 ভিগ্র 8০ মিনিট 

অতএব, দেখান কোণটির 

মাপ 7620+, উত্তর | 

(খ) ভানিয়ার বিভেল 

প্রট্রাটরে দেখান কোণের 

মাপ পড়। 

ইহাতে দেখা যায় যে, 

ভানিয়ারের 0 চিহ্নিত রা 
লাইনটি ডায়ালের 99 % 

চিন্কিত লাইনের ডানদিকে 



পি . শ্রাথমিক ফিটিং শিক্ষা 

'আছে এবং উহা! 59-কে অতিক্রম করিয়া 60-র নিকটে আছে। উপরস্ত, 

ভাপিয়ারের 0 চিহ্নিত লাইনের বামদিকে পঞ্চম লাইনটি ( তারক] চিহ্নিত ) 

ডাঁয়ালের একটি বিভাগ চিহ্কের সহিত মিলিয়াছে । সুতরাং 

ডায়ালের 59 সংখ্যক লাইন | 59 ডিগ্রি 

ভানিয়ারের পাঁচটি লাইন -5 * $-.25 মিনিট 

যোগফল - 59 ডিগ্রি 25 মিনিট 

এখন, যেহেতু ইহাতে ভানিয়ারের 0 চিহ্নিত লাইন ডায়ালের 90 চিহ্নিত 
লাইনের ডানদিকে আছে, এই কাঁবণে 180 ডিগ্রি হইতে এই মাপকে বিয়োগ 

করিতে হইবে । অতএব, দেওয়া! কোণের মাপ- 180+-59* 25 190 

35” উত্তর । 

ভার্নিয়ার বিভেল প্রদ্্রাক্রে কোণ মাপ তোলা-_ প্রথমে, 'ক্যাম্পত্ু' 
(9)-কে টিল! করিয়! ব্লেডকে প্রয়োজন মত বামদিকে সরাও। পরে, এ 

'কলযাম্পস্কু'কে আটকাইয়া লইয়া 'ক্ল্যাম্প-নাট” (ছ)-কে টিলা কর এবং 

দেখ যে, দেওয়া মাপটিতে ডিগ্রির অঙ্ক কত আছে। ইহা যদ্দি 90 

হইতে কম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্লেডকে বামদিকে এমন ঘুবাও 

যাঁভাতে ভানিয়ারের 0 চিহ্নিত লাইনটি (171065% 1106) ডায়ালের এ 

সংখ্যক লাইনের সহিত মিলে। এইবার, দেওয়! মাপে যত “মিনিট” কোণ 

আছে উহাকে পাঁচ দিয়া! ভাগ কর এবং ব্লেউকে অতি ধীরে এমন ঘুরাও 
যাহাতে ভানিয়ারের এ ভাগফল সংখ্যক লাইনটি ভায়ালের একটি বিভাগ চিক্কের 
সহিত ঠিক মিলিয়| যাঁয়। 

আব, যর্দি দেওয়া কোণের মাঁপ 90" হইতে বেশী ভইয়1 থাকে, তাহা! হইলে 
180" হইতে উহাকে বিয়োগ কব এবং ব্লেডকে ডানদিকে এমন ঘুবাও যাহাতে 
ভানিয়ারের 0 চিহ্নিত লাইনটি ডায়ালেব এ বিয়োগফল সংখ্যক লাইনের সহিত 

মিলিয়া যায়। এখন, বিষোগফলে যত “মিনিট” কোণ বাহির হইয়াছে উহাকে 
পাচ দিয় ভাগ করিলে যত ভাগফল হয় ব্লেডকে অতি ধীরে ডানদিকে 

এমন 'ঘুরাও যাহাতে ভানিয়ারের এ ভাগফল সংখ্যক লাইনটি ভায়্ালের একটি 
(বিভাগ চিহ্কের বাহিত মিলিসা যায়৷ 



ভানিয়্ার বিভেল গ্রপ্রা্টর 8৯ 

এইবার “ক্ল/াম্প নাট” (কে ঘুবাইয়া আটকাঁও। ইহাতেই মাপ 
(তোলাব কাজ শেষ হয়। 

উদাহরণ 2-_ 

(+) শাশিয়াব বিভল প্রত্রাক্টবে 5140 মাপ তোল । 

কলযাম্পন্ঞু'কে টিলা 

কবিয়। ব্লেডকে প্রযোজন 

মত বামপিকে সরাইবার 

পব ক্যাম্প-স্কু টিকে 

মআটঢকাহধা লও এব 

ক্লাম্প নাট”কি ঢিলা কব | 

এখন, থে ৯তু ভকাণটি 

)০ ব কম, এই কাব, 

ব্লেডকে বামদিকে ঘুবাহযা 

এানিখ।বেন 0 চি" 

শৃহনকে ডায়াছে 51 সখাক লাইত্নে দহিও৩ মিল।ও। €(যেমন-- 

নংছবি)। 

এভবাব দে যা মাপে যে 40 মিনিট কাশ আছে উভাঁকে পাচ পিয়া ভাগ 

1ণ। যোহ৩, হতে ৫ 

10 81) 3 
এাঁগফল আট খাহ্বি নি? এ 

ণ 
৬হল, স্থওবা” রেডকে 

এখন অতি ধাবে উজ জর 

খামদিকে এমনভাবে ২ বে 

ঘুরাও যাহাতে ভানি- শি ৫ ৯ 
৯১ যাবের 09 চিক্তিত 7৫ ডে (২) 

লৃইনেব ডাল্দিকেখ 

অষ্টম লাইনটি ডাঞ্জালেব একটি বিভাগ চিহ্কের সহিত মিলে (তাঁরক1 চিহ্নিত স্থান 

২ নং ছবি দেখ)। ক্ক্যাম্প নাট”কে ঘুবাহয়া এখন আটকাও। 



৫৬ প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষা 

(থ) ভ'নিয়ার বিভেল প্র্রাক্টরে 12625” মাপ তোল । 
প্রথমে “ক্র্যাম্প-ন্কুকে টিলা করিয়! ব্লেডকে প্রয়োজন মত বামদিকে 

সরাও;); পরে ক্ল্যাম্প, 

কে আটকাইয়! 
ক্যাম্প নাটকে আল্গ! 

কব। এইবার, যেহেও 

দেওয়া কোণটির পরিমাণ 
90*-ন বেশা, সুতরাং, 

180 হইতে উঠাঁকে 

বিয়েগ কর। উহাতে 

বিয়োগফল 5385 

বাহির ভইল। এখন, 

ব্লেডকে ডানদিকে ঘুবাহয়া৷ ভানিয়ারের 0 চিহ্নিত লাইনকে ভায়ালেব 90 

চিহ্নিত লাইনের ডানদিকের 535 সংখ্যক লাইনের সঠিত মিলাও 

১নং ছবি দেখ )। 

(তারক চিহ্নিত স্তান ২নং ছবি দেখ )। 

ক্ল্যাম্প নাটকে দ্বুরাইয়া এখন আটকাও 

এইবার, বিঙ্জোগফলে যে 

৪5 মিনিট কোণ পাওয়া গিয়াছে 

উহাকে পাচ দিয়া ভাগ কর; 

ভগফল সাত বাহির হইল। 

স্থতরাং ব্লেডকে এখন ভাঁনপিকে 

ধীবে ধীরে এমনভাবে ঘুবাও 

যাহাতে ভানিয়ারের 0 চিহ্ধিত 

লঃইনের বামদিকের সপ্তম 

লাইনটি ডারালের একটি বিভাগ 

চিন্বেবক সহিত ঠিক মিলে 



ভানিয়ার বিভেল প্রদ্রাক্টর ৫১ 

অনুশীলনী (নং ৪) 2 

১। নীচে ভানিয়ার বিভেল গুট্রাক্টুরে (ক) এবং (খ) ছবিব মত কোণ মাপ 

দেখায়। এই মাপ কত তাহ পড়। 

২। নিম্বলিখিত কোণ মাপগুলি ভানিয়াৰ বিভেল প্রপ্রাক্টরে তোল 

42" 15) 14825, 20101 

125” 40) 26201, 147" 351 



কদ্বিনেশন সেট (00170178107 ৩61) 

£সেণ্টার হেড', “স্কোয়াব হেড” “ব্লেড এবং “প্র্রাক্টর, এই কয়টিকে একত্র 
“কমিনেশন সেট” বলা হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি “কম্বিনেশন স্কোয়ার”: 

এর (প্রথম খণ্ডের ১৮৫ পৃষ্ঠা দেখ) সহিত প্ট্রাক্টর অংশ যোগ করা। 

শ্গোযান হেভ চি 

কিন )1 ৃ 
/ 

৫ সি 
না টি দ্ডে ট 1 ১1 ] 

২১ 2977 টি বা ২ ৮ | 

ডি এ 1২ চিত 7 4211 
২২ ৯ 

“কম্বিনেশন স্কোয়াব+-এ মাত্র প্রথম তিনটি অংশ থাকে । উহা দ্বার 45 ভিন্র 

অন্য কোণ কোণ (21516 ) মাপ করা যায় না। কিন্তু, 'কম্থিনেশন সেট'-এ 

'এ্র্রা্টব অংশটি থাকায় ইহা দ্বাৰা যে কোন কোণ মাপ কবা চলে। 

'কান্বনেশন স্বোয়াব'-এর বেলায় 

2 স্ ১৯.  প্লেডকে যেভাবে স্কোয়ার হেড? 

কিংবা! €সন্টার হেড”-এব মধ্য দিয়া 
সবান যাঁয় হহাঁব বেলায়ও উঠ্ঠাকে 

প্র্রাটব-এব মধ্য দিয় সরান 

যায়। “কম্বিনেশন স্কোয়ার” যে 

সকল কাজে ব্যবচার কর! হইয়। 

গাকে ইহাকেও এ সকল কাঁজে ব্যবহার কব! চলে। পার্থে 'কম্বিনেশন- 

সেট'এর প্রট্রার' অংশ দ্বারা মাপ লওয়ার উদাহরণ দেখান হইয়াছে। 

ইহ] ক্ষ যন্ত্র। সুতরাং যত্বের সহিত ইহাকে ব্যবহার বরা এবং 

সংরঙ্গণ কর উচিত। 



ডাম্নান গেজে (11251 95055) 

ইহার অপর নাম “ডায়াল টেষ্ট ইপ্ডিকেটব? ( 1018] [59 [73010960] ) 

অথব! “কুক ইণ্ডিকেটক' ( 01001 [770109001)। 

সারফেস প্লেট অথবা এই জাতীয় কোন একটি নিদ্দি্ট উপরিশাগেব 
সহিত ধাতুখণ্ডের কোন উপবিভাগ শমাস্তব (79191151) আছে কিনা 

তাহা যখন সাঁবফেস-গেজ যন্ত্র দ্বাবা পবীক্ষা কর হয় তখন অসুবিধা ভয় 

এই যে_ এ সমাহ্রতাৰ তাবতম্য অন্য কাহাকেও বুঝাঁন যায় না। কাব, 

উহা! একমাত্র অন্তভব দ্বারাই স্থিব কধিতে হয়। অনুভব শক্তি সকলেব 

এক রকম থাকে না। এই জন্য পরীক্ষায় ব্যতিক্রম হওয়াব মাশঙ্কা সব্বদাই 

থাকে । “ডায়াল-গেজ” যন্ত্র দ্বাব পবীক্ষ/ কবিলে আব এই অস্থবিধ! 

হয় না। ইনাব সাহায্যে তাবতম্যের মাত্র! এক ইঞ্চেব এক হাজাব 

ভাগেব এক ভাগ ক্রমে (কোন কোন ক্ষেত্রে উহ] এক ইঞ্চেব দশ 

হাজার ভাগের এক ভাগ 

ক্রমে) জানিতে পাবা 

যায়। পার্শে “ডাঙ্জাল 

গেজ-এর একটি ছবি 

দেওয়া হইল। 

গঠনের দ্রিক হইতে 

ইহ! প্রায় 'সাবফেস গেজ?- 

এর মতই। মাত্র পার্থক্য ৪০ ছে 
এই যে-_ইহাতে ক্কাই- তি | 

বারের পবিবর্তে একটি 

গোল বড বর্তমান এবং উহার প্রান্তে ঘড়িব মত একটি অংশ লাগান। এই 

ঘড়িটিকে বিভিন্ন ভাবে রাখ যায়। ইহার ভিতরের যান্ত্রিক ব্যবস্থা খুব হুক 

ধরণের । ইহাঁব নীচের দ্রিকে একটি সরু রড বাহির কবান থাকে । এই 

রডটিকে প্লীঞ্জাব” ( 1010651 ) বলে। এই প্রাঞ্জারকে নীচ হইতে উপর 

দিকে চাপ দিলে উহা ঘড়ির ভিতরে ঢুকিয়া যায় এবং কীটাকে ঘুরায়। 



৫3 প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষা 

সাধারণতঃ “ডায়াল গেজ'এর ঘড়ির পরিধি একশত ভাগে ভাগ কর! থাকে । 

ইহার প্রত্যেকটি ভাগ প্লাঞ্জারের এক 

ইঞ্চের এক হাজার ভাগের এক ভাগ 

(39)0 ইঞ্চ-0001 ইঞ্চ) উপর 

দিকে উঠাকে নির্দেণ করে, অর্থাৎ 

প্রাজাব এক ইঞ্চের এক হাজার ভাগের 

যত ভাগ মাপ উপরের দ্রিকে উঠে 

ঘড়িৰ কাটাটি ঘড়ির শত সংখ্যক 

লাহনের উপন্ধে আসে; ফলে, ঘড়ির 

কাটা যখন পুর্ণ এক পাক ঘোরে 

তখন প্রাঞজার এক ইঞ্চের এক হাজার 

ভাগের একশত ভাগ € 50] ইঞ্চি) 

উপর দিকে উঠিয়াছে হহা বুঝ! 

যায়। ইহা ভিন্ন, আর এক রকমেব “ভায়াল-গেজ?ও প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। 

যাহার মধ্যস্থণে 0 এবং বাম ও ডানদিকের প্রতিটি অদ্ধ সমান পঁচিশ 

ভাগে ভাগ করা থাকে । উপরে ইহারই ছবি দেওয়া হইয়াছে। 

বামদিকের বিভাগগুলি প্রাঞ্জারের নীচের দিকে নামার মাঁপকে এবং 

ডানদিকের বধিভাগগুলি উহার উপরের দ্রিকে উঠার মাপকে বুঝাইবার 

জন্য নির্দিষ্ট । বাঁমদিকের বিভাগ ঘাটতি মাপের জন্য বলিয়া এস্থানে 

ডাঁয়ালের উপরে বিয়োগ (1511015) এবং ডানদিকের বিভাগ বাড়তি 

মাপের জন্য বলিয়! এস্থানে যোগ (1115 ) কথা লেখা অছে। 

ব্যবহার প্রণালী _-মনে কর, একই সমতল স্থানের উপরে 4 এবং 
7 দুইটি ধাতুখণ্ড বসান আছে এবং 4&-র উপরিভাগ 73-র উপরিভাগের 

সহিত ঠিক সমান উচ্চে আছে কিন! তাহ! পরীক্ষা করিতে হইবে। উপরস্ত, 

সমান উচ্চে না থাকিলে £& হইতে 73 কত উচ্চে বা নীচে আছে তাহারও মাপ 

জানিতে হইবে। স্থতরাং, "ডায়াল-গেজ'-এর প্লাপ্তারের মুখটিকে প্রথমে 4-র 
এ নিদিষ্ট উপরিভাগের উপর রাখ এবং সেট-স্তুর সাহায্যে ঘড়ির ডায়ালটিকে 



ডায়াল গেজ €৫€ 

ঘুরাইয়া৷ কীটাটিকে উহার 0 তে মিলাও। পরে, গেজটিকে সরাঁইয়া আনিয়া 
উহ্থার প্লাঞ্জারটিকে 3-এর উপরিভাগের উপর অতি যত্বে রাখ এবং দেখ যে, 

ঘড়ির কাটাটি যোগ এবং বিয়োগ লিখিত অর্ধের কোন অদ্ধে এবং কত 

খ্যক বিভাগ চিহ্কেব উপবে আছে। যাঁদ কাটাটি যোগ লিখিত অদ্ধে থাকিয়] 

থাকে তাহা হহলে তুণনায় টির উপরিভাগ এ পরিমাণ উপরে আছে, 

আর, যদি উহা বিয়োগ লিখিত অদ্ধে থাকিয়া থাঁকে, তাহা হইলে এঁ পবিমাঁণ 

নীচে আছে, ইত! স্থিব হয়। এহবার, যত সংখ্যক বিভাগ চিহ্নের উপর কাটাটি 

আছে উহার ভানপিক হইতে তিনটি অস্কের বামে দশমিক বিন্দু বসাও এবং 
উহার বামে পুব্বের খেলায় “+ এবং পবের বেলায়"_* চিহ্ত দাও । 

ডায়াল গেজ” দ্বারা উপরের মত পরীক্ষা ভিন্ন, একটি ছিদ্র অপর একটি 

ছিদ্রের সহিত সমাস্তর আছে কিনা, কোন ছিদ্র ঠিক লম্বভাবে আছে কিনা লেদ 

মেশিনের সাহায্যে গোণ করা ( 6৫:0108 ) কোন অংশ ঠিক গোল হইয়াছে 
কিনা, একটি গোল অংশ অপর গোল 

অংশের সহিত সম-কেন্ত্রিক (€:011062- 

(10 ) হইয়াছে কিন, ইত্যাাদ বিষয় 

পরীক্ষা করিতে পারা যায় । 

মোটর গাড়ীর মিলগার (011 

961)-এব ছিদ্র পরীম্ণা করার জন্য 

হাতিলযুক্ত বিশেষ রকমের এক “ভায়াল- 

গেজ'ও প্রায়ই ব্যবহার কর! হয়। ইহাকে 

“সিলিগার গেজ? (091100961 38026) 

বলে। পার্খে ইহাব এবং ইহা খ্যবহারের 

ছবি দেওয়! হইল । 

যত্বু-_“ডায়াল-গেজ” খুব নুঙ্ম যন্ত্র। 
সুতরাং, ব্যবহার কালে যাহাতে ইহা কোন রকম আঘাত না পায় তাহার জন্ত 

সর্বদা বিশেষ সতর্কতা এবং যত্ব লওয়া প্রয়োজন । ব্যবহার শেষেও ইহাকে 

খোল! অবস্থায় ফেলিয়! ন! রাখিয়া! সর্ব্দ বাক্সের মধ্যে রাখা উচিত। 



। ৫৮ প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষ! 

ভাগের ছুই ভাগ, তিন ভাগ, চার ভাগ, ইত্যাদি বিভিন্ন মাপের পুরু । কোন্ 

(রড কত পুর তাহা উপরে অঙ্ক দ্বার] চিহ্নিত করা থাকে | যেমন, যে ব্লেডটির 

উপরে 4 লেখা থাকে উহ এক ইঞ্চের এক হাজার ভাগের চার ভাগ, অর্থাৎ, 

0004 ইঞ্চ পুরু ইহা! বুঝায় । 
ব্লেডের দুইটি পার্খ কোন 'গেজ'এ 

সমান্তর এবং কোন “গেজ'এ 

ক্রমশঃ সরু (65021) করা 

টি থাকে । ব্লেডগুলির 'প্রত্যেকটিকে 

ত্বতন্ত্রভাবে কিংবা! ছুই তিনটিকে 

এক যোগে ব্যবহার করা চলে । 

যেখানে ছুই বা ততোধিক ব্লেডকে একযোগে ব্যবহার কর! হয় সেখানে 

মাপ পাওয়ার জন্য ব্লেড কয়টির উপবের অঙ্ককে যোগ করিয়! লইতে হয়। 

এই অঞ্কের ডান দিক হইতে তিনটি অঙ্কের বামে (প্রয়োজনমত, শৃন্ঠ 
বসাইয়। লইয়! ) দশমিক খিন্দু বসাইলেই ব্লেডের পুরু মাপ (অর্থাৎ--প্রকারাস্তরে 

ফাকের মাপ ) বাহির হয়। 

ব্যবহার প্রণালী--যে ফাকের মাপ জানিতে হইবে উহার মধ্যে ব্লেডটি 

যাহাতে সহজে এবং বিনা চাপে প্রবেশ করিতে পারে প্রথমে অন্ুমানে এই রকম 

একটি ব্লেড বাছিয়। লও। পরে, ব্লেউটিকে পার্বের ছবির মত ধরিয়! উহাকে 

ফাকের মধ্যে ঠিক সোজাবে প্রবেশ 

করাও । বাকাভাবে প্রবেশ করাইলে 

ব্লেডের উপর ভাঁজ পড়িয়া যাওয়ার 

আশঙ্কা! থাকে । ভাজ পড়। ব্লেড 

দ্বারা কখনও সঠিক মাপ পাওয়। 

সম্ভব হয় না। উহা] ব্যবহারের 

অযোগ্য । এখন লক্ষ্য কর 

যে-ব্লেড ফাঁকের মধ্যে টিল। বা আঁট অনুভব হইতেছে কিন1। যদি চিল! বা 

'মাট অন্থভব হয়, তাহা হুইলে, ব্লেড নির্বাচন ঠিক হয় নাই বুঝিতে হইবে। 



ফীলার গেজ ৫৯ 

'এইক্ষেত্রে, অন্ত একটি ব্লেউকে অথব] পূর্বের ব্লেডের সহিত অন্ত ছুই একটি 
ব্লেডকে প্রয়োজন মত যোগ করিয়া একযে।গে আবার প্র ফাকের মধ্যে প্রবেশ 

করাও এবং লক্ষ্য কর যে, উহা এমন কি রকম টিলা বা আট অনুভব হুইতেছে। 

যে পর্মাণ টিলা বা আট অন্রভব হইবে এ অন্টসারে আবার ব্লেড পরিবর্ধন 

কারয়া ফাকের মধো প্রবেশ করাও । এই রকম করিতে করিতে যখন দেখিৰে 

যে, ব্লেড ফাঁকের মধ্যে বেশ সহজভাবে ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, অথচ 

কৌন রকম টিল। বা আট অনুভব হইতেছে না, তখন ব্লেডকে বাহির করিয়। 

আনিরা উহার উপরের অঙ্ক পড়। যদি একের বেশী ব্লেডে লওয়৷ 

হর] থাকে তাহা হহলে প্র ব্লেড কয়টির অঙ্কগুলিকে যৌগ কর। এখন, 

এই যোগফল সংখ্যার ডানদিক হভতে গণিয়! তিনটি অঙ্কের বামে ( প্রয়োজনমত 

শৃন্ত বসাঈয়া লইয়া) দশমিক খিন্দু বসাও। ইহাই “ফীলার গেজ” দ্বারা 

বাঠির করা ফাকের ম।প। 

যত্ব-ফীলার গেজ'এর ব্লেডগুলি খুব সুক্ষ মাপের বলিয়1 ইহাদের উপর 
কৌন রকম আঘাত দেওয়া বা চাপ দ্রেওয়! খুবই ক্ষতিকর। ফাকের মধ্যে 

প্রবেশ করাটবার সময়েও ব্লেডগুলি যাহাতে বীকিয়া ভাজ হইয়। না যায় 

অথবা] ভিতরে যাইয়া আটকাহয়া না পড়ে তাহার প্রতি বিশেষ সাবধান 

হওয়! উচিত। সংরক্ষণ বিষয়েও উপযুক্ত যত্ব লওয়] গুয়োজন। 

সু পিছ (গজ (5০15৬ 1710 05085) 

কোন জ্ক্রথ্ডযুক্ত অংশে “তী” আকারের থেডভ (৬6৪ 01155 ) 

থাকিলে উহার পিচ কত, অথাৎ প্রকারান্তরে উহাতে প্রতি ইঞ্চে কয়টি 

করিয়া থেড আছে তাহ! জানিবার জন্ত এই গেজ ব্যবহার কর! হইয়! থাকে। 
ইহার অপর নাম থথেড-পিচ, গেজ (1171580 01600) 50505 ) 

“থেড-গেজ' (51580 08086 )এর নামের সহিত ইহার কিছু মিল থাকায় 
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কাহারও কাহারও উভয়ের মধ্যে ভুল হয়। জান! উচিত যে 'থেড গেজ” দিয়া 
থেডের পি6২ পরীক্ষা! কর! হয় না। ইহা দ্বাবা মাত্র থেডের কোণ (92812) 
পরীক্ষা কব! হইয়া! থাকে । 

স্কু-পিচ, গেজ' দ্বারা বাঁভিব এনং ভিতবেব ( 85661705] 2:00 17766177981 ) 

ছুই রকম থেডই মাপ কবাযায়। বিভিন্ন রকম ষ্ট্যাপ্ডার্ড থেডেব জন্য বিভিন্ন 
্কু-পিচ. গেজ" ব্যবহার কবিতে হয়। এই 

গেজ প্রকৃতপক্ষে শক্ত স্টীলেব তৈয়াবী 

কয়েকটি পাতা অর্থাৎ “ব্লেড” (31596) এব 

সমষ্টিমাত্র । ব্রেডগুলিতে একহ ষ্ট্যাপ্ডার্ড 

থেডেব খিঙিন্ন রকম পিচ এর দাত 

কাটা । এই পিচ ( অর্থাৎ,__প্রকাবান্তরে 

প্রতি হঞ্চে থেড সংখ্যা) ব্লেডেব উপবের 

লেখা হইতে জানা যায়। ব্লেডগুলি কম চওডা বলিয়া ইহাদিগকে হিদ্রের মধ্যে 
প্রবেশ করাইয়া ভিতবেব থেডের পিচ, ও অনায়াপে জানিতে পাবা যায়। 

ব্যবহার প্রণালী-যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড থেডের পিচ জানিতে হ্বে, উহার 
দাতের সহিত মিল হয় এই বকম একটি ব্লেড প্রথমে অন্মানে বাছিয়া 

লও। পবে, এই 

ব্লেটিকে থ্েডযুক্ত 

অ“শেব উপর 

(বাহিবের থেডের 

বেলায়) এমনভাবে 

রাখ যাহাতে উহাব 

অক্ষের (৪55) সহিত 

ব্লেডটি সমাস্তরভাবে 
খাকে। যদি এই সময় দেখ ষে, এ ব্লেডেব দাত থেডের সহিত ঠিক মিলিতেছে 
না, তাহ] হইলে বুঝিবে ষে ব্লেড নির্ব্বাচন ঠিক হয় াই। স্বতরাং, এইক্ষেক্রে 
এ ব্লেডের পরিবর্তে নিকটবর্তী অন্ত একটি ব্লেডকে আবাব পূর্বের মত রাখিয়া 
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“পরীক্ষা কর। এইভাবে ছুই একবার ব্লেড পরিবর্তন করিলেই সাধারণতঃ এমন 
একটি ব্লেড পাওয়া যাইবে যাহার %ত থেডের সহিত একেবারে ঠিক মিল 
'হইবে | এখন, এই ব্লেডটির উপরের লেখ! হইতে প্রতি ইঞ্চে থেডের সংখ্যা, 
অর্থাৎ প্রকারান্তরে “পিচ; জান। 

(জাগে চারা ও দম্পত 

ব্রডিগ্াস গ্রেজ (চ১৪0105 0৪126) 

ইহার অপর নাম ”ফিলেট গেজ” (1116 0202 )। ধাতৃখগ্ডের কোন 
ংশ অল্প রেডিয়াসের (ব্যাসার্ধের) গোল কর! থাকিলে ইহা দ্বারা এ 

গোলের, রেডিয়াস বা 

ব্যাণাদ্ধ মাপ জান। যায়। 

এই গেজ প্রকৃতপক্ষে গ্রীলের 

তৈয়ারী কতকগুলি পাতা 

অর্থাৎ, ব্লেডের সমষ্টি। এই 

গেজের ছুই দিকেই ব্লেড 

থাকে । একাদকের ব্রেড 

বাহিরের দিকের গোল (0011৬6%) মাপের কন্ত এবং অপর দিকের ব্রেড 

ভিতরের দিকের ( ০020৪৮6 ) গোল মাপের জন্ত তৈয়ারী করা। সাধারণতঃ 

এই ব্লেডগুলি দ্বারা %। হঞ ক্রমে বদ্ধিত 29 ইঞ্চ হইতে ] ইঞ্চ পর্য্যস্ত 
রেডিয়াসের গোল মাপ করা হয়। 



৯) জজ পু 

+%%/, ৪72 
৫... পা তর্লাী 

ওয়াত্র গেজ (৬৬15 05022) 

ইহ! প্ররুতপক্ষে বিভিন্ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড মাপের খঁ'জযুক্ত হীলের তৈয়ারী একটি 

ইহার যে দুই রকম সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় তাহার ছবি নীচে 
টি দেওয়া হইল-_ 
পর / তে [465 ০2 তারেব (ওযাঁর 

পে ০০০ 

৮৭: ভা12) ডায়মেচার 
রহ ০ 
০০2 এবং চাদবের (শীট 

460 ০] 

বে ৰ্ ৫ 
রি. টু 51126) পুক মাপ 

হি ৫ সব্বদ। এ+ প্রমাণ 
/ / /% 4 ( 56210910 ) মাপ 
্্ 8 // £ / 
কো অনুসারে তৈমারী ভয় 
কি. 175 /£// নি 3 এবং ইঠা ইঞ্চের এক 

হাজার ভাগের ক্রমে 

খে) থাকে । এই মাপ 

“মাইক্রোমিটার' দ্বারা জানা যায় ঠিকই, কিন্তু নকল স্তানে মাইক্রোমিটারকে 
সঙ্গে লইয়! যাওয়া ব! 'টহাকে যে রকম যত্বের সহিত ব্যবহাব কব! উচিত এরকম 

যত্ব লইয়া সকল সময় ব্যবহার কর! সম্ভব হয় না। উপরস্ত, ইহাতে যে সময় 

বা নিপুণতার প্রয়োজন হয়, কাধ্যক্ষেত্রে উহা! অপেক্ষা কম সময়ে এবং 

সহজে মাপ জানার প্রয়োজন হইয়া থাকে । ইহা! ভিন্ন, এক হাঁজর ভাগের 
ক্রমযুক্ত মাপ সকল সময় মুখে উচ্চারণ করা বা লেখাও ম্থবিধা 

হয় না। এই সকল কারণে, তার এবং শীট যে সকল প্রমাণ মাঁপে 
( ষ্ট্যাগ্ার্ড সাইজ 96990910 5156) তৈয়ারী হয় উহার্দিগকে এক একটি 

'খ্যা দ্বার! প্রকাশ কর! হইয়। থাকে। 

প্রত্যেক “ওয়ার গেজ”এ খাজের পার্থ গেজ সংখ্যা” (08025 00109] ) 

লেখা থাকে । কোন কোন গেজে গেজ-সংখ্যার পার্থে উহার মাপও লেখা 

থাকে । যেখানে উহা থাকে না সেখানে উহার মাঁপ নির্দিষ্ট তালিক! হইতে 
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জানিয়া লইতে হয়। গেজের এই সংখ্যা সন্বদ্ধে লক্ষ্য করার বিষয় এই 

যে, সংখ্যা যত বেশী হয় উহার মাপ তত কমে। যেহেতু “ওয়ার গেজ? 
একমাত্র প্রমাণ (9157081৭. ) মাঁপকে প্রকাশ করে, এই কারণে 

উহ্থাকে ষ্ট্যাপ্ডার্ড ওয়ার গেজ” (968:981৭ ড/1:5 0৪056- সংক্ষেপে 

০. ভা. 3.) বলা হইয়া থাকে । তারের ডায়মেটার মাপ উল্লেখ 

করার সময় প্রথমে গ্গজ-সংখ্যা” পবে 9. ভা. 3. এই কথা বলা বা 
লেখা নিয়ম । যেমন--16 5. ডা. 3. 29 5. ঘড. ৫. ইত্যাদি । 

এইক্ষেত্রে, প্রথমটির সংগা! হইতে দ্বিতীয়টির সংখ্যা কম বলিয়া প্রথম ডাঁর 

দ্বিতীয় তার হইতে মোট] ইহ! বুঝা! যায়। 

“ওয়ার গেজ; বিভিন্ন ষ্টা।গার্ডের হয় । যেমন-_ 

(১) ত্রিটিশ (8:1019)-- (ক) ইম্পিরয়াল ([7070781) 
(খ) বামিংহাম (9£10011)6179177) 

(২) আমেরিকান (80971087)--(ক) ব্রাউন এগ শাপ" (3:০0) 
& 9102106 ) 

(খ) ইউনাইটেড ষ্টেটস্ (05116 

91269 ), ইত্যাদি । 

বিভিন্ন ষ্ট্যাগার্ডের বেলায় প্রত্যেকটি সংখ্য! বিভিন্ন মাপ প্রকাশ করে। 

এই কাঁরণে যে ষ্ট্যাপ্ডার্ডের «ওয়ার গেজ, দ্বারা মাপ লওয়। হয় উর 

গেজ-সংখ্যার পরে উহা কোন ষ্ট্যাগ্ডার্ডের সংগ্যা তাহাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ 

করা প্রয়োজন হুইয়! থাকে। 

শীটের পুরু মাপ সাধারণতঃ “বামিহধাম গেজ (73121021791 

3898০) দ্বার! লওয়া হইয়া থাকে | গেজ-সংখ্যার পরে এই 'বাম্সিংভাম 

গেজ'কে সংক্ষেপে 3.0. রূপে উল্লেখ করা হয় । যেমন---৪4 73. 0. শীট 20 

9. 3. শীট ইত্যাদ্দি। যেহেতু, এইক্ষেত্রে প্রথমটির সংখ্যা দ্বিতীয়টির 
'খ্য। হইতে বেশী, সুতরাং প্রথম শীট দ্বিতীয় শীট অপেক্ষা পাতম্বা ইহ, 

স্থির হয়। 
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জিন্ক ধাতু (দস্তা) দ্বার! তৈয়ারী শ্রীটকে 'বামিংহাম গেজ, দ্বার! মাপ 
করা হয় না। ইহার জন্ত (জিঙ্ক গেজ (210০ 9556) নামে অন্ত এক 
বিশেষ গেজ ব্যবহার করিতে হয়। এই গেজ সম্পর্কে বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে 

গেজ-সংখ্যা ধত বাড়ে ইহার মাপও তত বেশী হয়। 

ব্যবহার প্রণালী-যে তার বা শীটকে মাপ করিতে হইবে উহাকে 

বামহাতে ধরিয়! “ওয়ার-গেজ*কে ডানহাতে লও। এখন, অন্গমান কর যে, এ 

তার বা নীট “ওয়ার-গেঙ্গ'-টির কোন খাজের মধ্যে বেশ সহজে অর্থাৎ কোন 

রকম জট বা টিল! ন| হইয়। প্রবেশ করিবে । জানিয়া রাখ যে, এই 

খাঁজ বলিতে গের্জের প্লধারের সমতল এবং সমাস্তর ছুইটি পার্খের দূরত্বকেই 
বুঝায়, গোল ছিদ্রকে নয়। এইবার, তার বা শাটের উপর দিয়! “গেজ+- 

এর খাঁজকে চালনা! করাইয়৷ দেখ যে উহা আট বা টিল! বোধ হইতেছে 
কিনা । যণ্, উহা আট বা টিলা বোধ হয় তাহা হইলে, পার্থবন্তী অন্ত 
খাজের মধ্যে উহাকে প্রবেশ করাও। এই রকম করিতে করিতে যখন 

দেখিবে যে, তাঁর বা শীট প্রবেশ করার সময় আর আট বা টিলা বোধ 

হইতেছে না এবং বেশ সহজেই খাঁজের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে তখন এ 

খাঁজের পার্থের লেখা অঙ্ক হইতে এঁ তার ব1 শীটের মাপ জান। টি 

পূর্ব্ব ষে ছুই রকম “ওয়ার গেজ'-এর উল্লেখ করা হইয়াছে উহা ভিন্ন আর 
এক রকম “ওয়ার 

গেজ”ও মধ্যে মধ্যে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

ইহার ছবি পার্খে 

দেওয়া হইল। ইহাতে 

কোন খাঁজ নাই। 

ইনার ভিতর অংশ ক্রমশং সরু করিয়া কাটা । যে তার বা শীটের মাঁপ 

লইতে হইবে উহাকে এই কাটা অংশের ভিতরে প্রবেশ করান হয় এবং 

যেখানে উহা! গেজটিকে ম্পর্শ করে প্রস্থীনের লেখা অঙ্ক হইতে উহার 
মাপ জানা হয়। 
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ওয়ায গেজ 

ষ্ট্যাগ্ার্ড ওয়ার গেজ (85500910 715 39586) 
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বিয়িট গেজ (1401 08065) 

অনেকগুলি জ্িনিষকে একই মাপের তৈয়ারী করিতে হইলে প্রতোকটির 

মাঁপকে শুক যন্ত্র দ্বার পরীক্ষা! করা কঠিন হয়। কারণ, ইহাতে অনেক 

সময় এবং শক্তি নষ্ট হয়। উপরস্ত, যন্ত্রটকে যে রকম যত্বের সহিত 

ব্যবহার করা উচিত, এ রকম যত্র লইয়া উহাকে সকল সময় ব্যবহার করা সম্ভব 

হয় না। ফলে, যন্ত্রটির শীপ্ত ক্ষতি হয়। কিন্তু, এ মাপের একটি 'গেজ' তৈয়ারী 

করিয়া উহ দ্বারা পরীক্ষা করিলে আর এই সকল অসুবিধা হয় না। 

জিনিষটির মাপে বেশী বা কমের দিকে যেটুকু তারতমা থাকিলে উহা 

ব্যবহারের অযোগ্য হয়, এ অনুপাবে যে “গেজ তৈয়ারী করা হইয়া থাকে 

উহ্থাকে গলিমিট গেজ” (1411716 09866 ) বলে । ইহা প্রধানতঃ ক্যালিপার্স 

শেণীর হয় এবং ছুই রকমের হয়--€১) বাহিরের মাপের জন্ত । (২) ভিতরের 

মাঁপের জন্য । 

“লিমিট গেজ' তারতমা মাপের উদ্ধ এবং নিয় সীমার ভিত্তিতে তৈয়ারী 

হইয়! থাকে । এই কারণে ইহাতে একটি প্রান্তের মাপ অপর প্রান্তের মাপ 

অপেক্ষা একটু বড় থাকে ! বাহিরের (০46-910০) মাঁপ লওয়ার বেলায় গেজ" 

এর যে প্রান্তটি বড় মাপযুক্ত এবং উপর দিয়া সজে চলিয়! যাওয়ার জন্য নিদিষ্ট 

থাকে উহাকে “গো-অন” €0০-0%) এবং "গেজ”-এর যে প্রান্তটি অপেক্ষাকৃত 
ছোট মাপযুক্ত এবং জিনিষটির উপর দিয়] না যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট থাকে উহ্থাকে 

“নট-গো-অন” প্রান্ত বলা হয়। এই প্রকারে ভিতরের (10-510 ) মাপের জন্য 

যে প্রান্ত সহজে ভিতরে প্রবেশ করানর জন্ত নিদ্দি্ই থাকে উহাকে “গো-ইন? 
(9০-]9 ) এবং যাহ ভিতরে প্রবেশ না করার জন্য নির্দিষ্ট থাকে উহাকে 
"নট-গো-ইন (1০ 3০-[0 ) প্রান্ত বল! হয়। 

সাধারণতঃ “গেজ এর ওজনই গেজকে চালনার পক্ষে যথেষ্ট হয়। ম্ুুতরাঁং 

গগেজ' ব্যবহারকাঁলে কোন রকম বল প্রয়োগ করা উচিত নয়। 

“লিমিট গেঞ্ বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। নীচে নচবাচর প্রচলিত 



৬৮ প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষা 

কয়েকটি 'লিমিট গেজ” সম্পর্কে এবং উহাব সংশ্লিষ্ট অন্ত কয়েকটি বিষঙ্ 
আলোচন৷ কর! হইতেছে । 

ক্যালিপার আ্যাপ গেজ (08%1111)97. 391) 09886 )--ভিতর এবং 

বাহিরের মাপেব জন্য সাধারণ ক্যালিপার্স যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 

ইন্সাইড 

ইহাকেও মূলতঃ এ ভাবেই ব্যবহার করা হয়। ভিতর ও বাহিরেৰ মাপের ভন্য 

পথক রকম “গেজ” তৈয়ার। থাকে । ইহার ছোট 

1 মাপের “গেজ'গুলিতে একটি প্রান্ত “গো-অন' 

তু গান এবং অন্য প্রান্ত “নট-গো-অন” অথবা একটি প্রান্ত 

ই গো-ইন” এবং অন্ত প্রান্ত 'নট-গো-ইন+ রকমের হয়। 

কোন কোন «“গেজ'-এ আবার ছুইটি মাপই একই 

প্রান্তে পাশাপাশি থাকে । যেমন, পার্থখে দেখান আছে। 

পু রিং গেজ ( 8১06 0809 )--ইহার ভিতর অংশ 

/  ছিদ্দ্রযুক্ত । গোল রডের ভায়মেটার মাপকে পরীক্ষা করার 
জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়। 

প্লাগ গেজ (15 0889 )-_-ইভা গোল, চতুক্ষোঁণ, ইত্যাদি বিভিন্ন 
আকাবের হইয়া! থাকে । ফলে, ইহা 

দ্বারা এ সকল আকারযুক্ত ছিদ্রের 

মাপ পরীক্ষা কর! সম্ভব হয়। পার্ে 

গোল ছিদ্রেব উপযোগী একটি “প্লাগ গেজ”-এর ছবি দেওয়া! হইল। 

টেপার গেজ (78199: $90£9 )--কোন ক্রমশঃ সরু করা (08197) 
ছিদ্র আবশ্তক হারে সরু করা 

আছে কিনা তাহা পপীক্ষা করিতে 
ইহা ব্যবহার করা হয়। 



লিমিট গেজ ৬৯ 

ক্রু খেড গেজ €806ড ৭10:590. 0809 ) 

কোণ জ্ু-থেডের কোণ, গভীরতা ইত্যাদি এ মাপের ষ্টাগা থেডের 
তুলনায় কি রকম ব্যতিক্রমে আছে ইহা দ্বার! তাহা পরীক্ষা কর! হইয়া থাকে । 
ন্কুথেড গেজ' ছুই রকমের হয়-_ ৃঁ 
(১) ভিতরের থেডের (105105] 4 77171] 2. 

71580) জন্য, এবং (২) বাহিরের 

থেঁডের (€30617191 0:1690 ) জন্য । পার্থে ছুই রকম থেডেব জন্যই জ্কু-থেড 
গেজের ছবি দেওয়া! হইল। ইহাদের 4 
চিন্কিঠ প্রীস্তটি থেডের “কো র-ভায়মেটারঃ & লি 11 

এবং 7 চিহ্নিত প্রান্তটি থেডের গভীরতা 
এবং কোণ ইত্যাদি পরীক্ষা করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

লীম্মা মাপ এবং ব্রিভিন্ন প্রন্কাব্র ফিটিং 

(17100105 6 ৬৪109051715) 

কারখানায় ফিটিং এবং মেশিন বিভাগের বিভিন্ন কাজ সম্পকে দেখ! 

যায় যে, কারিকর বতই দক্ষ হউক না কেন কোন, জিনিষকে বেশী পরিমাণে 

তৈয়ার করার কালে সকলগুলিকে সব্বদা! ঠিক একই মাপের করা তাহার 

পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না। যন্ত্র এবং মেশিনের ক্ষয়? কারিকরের ব্যক্তিগত 

ক্রটি এবং অসম্পূর্ণতা, ইত্যাদি অনিবাধ্য কারণে উহাতে কম বা বেশী কিছু 
ব্যতিক্রম হইয়া যায়ই। অথচ, মাপে ব্যতিক্রম থাকিলে একটি অংশকে অপর 

ংশের সহিত কখনই ক্রটিশৃন্তভাবে মিল করান চলে না। ফলে, সাধারণ 
নিয়মে অনেক অংশকেই ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া বাতিল করার প্রশ্ন 



৭০ প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষ! 

উঠে। কিন্তু, ষে জিনিষটিকে তৈয়াব করিতে প্রচুর সময় লাগিয়াছে এবং 
অর্থব্যয় হইয়াছে, মাপে যৎসামান্ত ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়াই যদ্দি উহাঁকে 

বাতিল করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে খুবই ক্ষতি হয়। এই কারণে, 
তৈয়ার করা অংশগুলির মধ্যে যাহাতে অধিকাংশকেই ব্যবহার কর] সম্ভব 

হয় এই উদ্দেশ্তে মাপের কিছুটা ব্যতিক্রমকে সব্বদা উপেক্ষা করা হইয়া! থাকে । 

এই উপেক্ষা কোনক্ষেত্রে কতটুকু করা চলিতে পারে তাহা কাঁরিকরকে 

প্রথমেই জানাইয়া দিলে. উহা! হইতে তৈয়ারী করা জিনিষগুলির কোনটি 

বাবহারের অযোগ্য হইয়াছে এবং কোনটি হয় নাই তাহা সে অনায়াদে 

বুঝিতে পারে। 

উদাহরণ শ্বরূপ মনে কর, এমন একটি শাফট তৈয়ার করিতে হইবে 

যাহা ছুই ইঞ্চ ভায়মেটারের একটি ছিদ্রের মধ্যে ঠিকমত প্রবেশ করিতে 

পারে। শাফটউ তৈয়ার করার পর প্রায়ই দেখা যাইবে যে, উহার মাঁপ 

একেবারে ঠিক ছুই ইঞ্চ হয় নাই। কিছু কম বাবেশীহইয়াছে। এখন, 

যেহেতু ইহা একেবারে ঠিক ছুই ইঞ্চ ডায়মেটারের হয় নাই এই কারণে 
সাধারণ নিয়মে উহা] বাতিল হওয়ার যোগ্য ঠিকই। কিন্তু, ষদি দেখা যায় 

যে, শাফটি মাপে যেটুকু কম ঝা বেশী হইয়াছে তাহা উপেক্ষ্ণীয় সীমার 

মধ্যে আছে তাহ! হইলে আর উহাকে বাতিল না করিয়া ব্যবহারযোগ্য 

বলিয়া স্থির কর! যাইতে পারে। এই উপেক্ষণীয় সীমার উর্ধ মাত্রাকে 

হাই-লিমিট” (17321) 11203) এবং নিষ্ম মাত্রাকে ণলো-লিমিট? (140 

11701 ) বলে। এই সীমা ছুইটি যে মাপের ভিস্ভিতে ধাখ্য কর! হয় 

উহাকে “নমিন্তাল” €2392112] ) অর্থাৎ মূল মাপ বলে। সাধারণভাবে 

যখন কোন জিনিষের মাপ উল্লেখ করা হয় তখন উহা! এই নমিন্তাল? 

মাপকেহ বুঝায় । 

মাপের উদ্ধ এবং নিয় সীমা উভয়ই মুল মাপ হইতে কোন ক্ষেত্রে বেশী 
এবং কোন ক্ষেত্রে কম হইতে পারে । যেখানে উহা বেশী থাকে দেখানে 

উহার' পুর্বে যোগ চিহ্ন “+৮% এবং যেখানে কম থাকে সেখানে বিয়োগ 

চিহ্ন “--* দিয়া উহা বুঝান হয়। উদ্ধ সীমা মূল মাপের ডানদিকে উপরে 
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এবং নিম্ন সীমা এ উর্ধী সীমার নীচে লেখা নিয়ম । যেমন, উপরোক্ত শীফউটির 
বেলায় ডায়মেটার মাপ নিম্নলিখিত রকমে থাকিতে পারে-_- 

(১) 2”+'005৮ (৩) 2 --0০0%7 (৫) 2+:08৮ 
--"0905 -*009১” 0” 

(২) 24005” 6) 06” (৬) ৮০” 
£ 4009 2 4 8 

ইহার (১) নং উদাহরণে, উর্ধ সীম মূল মাপ হইতে "005 রী 
কিন্ত, নিম্ন সীমা উহা হইতে "009 কম। স্ৃতরাং এই ক্ষেত্রে শাঁফটের 

ভায়মেটার, 2+-005” 005 ইঞ্চের বেশী হইলে অথবা! ৪"--002%- 
1998 ইঞ্চের কম হইলে উহা! বাতিল হওয়ার যোগ্য ইহ বুঝায়। অর্থাৎ, 

শাফটউটির ভায়মেটারকে 1998 ইঞ্চ হইতে 2005 ইঞ্চ মধ্যে করার কথা৷ 
বল! হইয়াছে । 

(২) নং উদাহরণে, উদ্ধ এবং নিম্ন সীমা ছুইই মূল মাপ হইতে বেশী। 

স্থতরাং, শাফ.টের ভায়মেটার, %+-'005-%'005 ইঞ্চের বেশী হইলে 

কিংবা 2”+002" 2002 ইঞ্চের কম হইলে উহ! বাতিল হওয়ার যোগ্য । 

অর্থাৎ, শাফটের ডায়মেটার মাপকে 2002 ইঞ্চ হইতে 2005 ইঞ্চ 

মধ্যে করার কথা বল! হইয়াছে। 

(৩) নং উদাহরণে, উর্ধ এবং নিম্ন ছুইটি সীমাই মূল মাপ হইতে কম। 

স্তরাং, শাফ.টের ভায়মেটার 2"--*009- 1998 ইঞ্চের বেশী হইলে কিংব! 

2”--005%- 1995 হঞ্চের কম হইলে উহা! বাতিল হওয়ার যোগ্য ইহা বুঝায়। 

অর্থাৎ শাফ.টের মাপ 11995 ইঞ্চ হইতে 1998 ইঞ্চ মধ্যে কর! প্রয়োজন । 

(৪) নং উদ্বাহরণে১ 06" দ্বারা উদ্ধ সীমা 406" এবং নিম্ন সীম 

--*06" বুঝায় । স্তরাং, প্ররুতপক্ষে ইহা উপরের লিখিত (১) নং 

উদ্বাহরণের মতই । অর্থাৎ, শাক্টের ভায়মেটার 2"+06-806 ইঞ্চ 

হইতে বেশী হইলে কিংবা 2" -*06%_ 194 ইঞ্চের কম হইলে উহা! বাতিল 

হওয়ার যোগ্য ইহা বুঝায়। এই ক্ষেত্রে শাফটের ভারা মাঁপকে 194 

ধ্ হইতে 09 ইঞ্চ মধ্যে করা প্রয়োজন। 
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(৫) ন' উদাহরণ, উর্ধ সীম! মূল মাপ হইতে "08" বেশীকিস্তনিম্ন 

সীমা শৃন্ত । অর্থাৎ, শাফটের ডায়মেটার 21-08-2808 ইঞ্চের বেণী 

হইলে কিংবা 2"+0”-গ ইঞ্চের কম হইলে উহ বাতিল হওয়ার যোগ্য । 

ুতরাং, শাঁফ টের মাপ 2 ইঞ্চ হইতে 208 ইঞ্চ মধ্যে হওয়া প্রয়োজন । 

(৬) নং উদাহরণে, উদ্ধী সীম! শৃন্ কিন্তু নিম্ন সীম! মুল মাঁপ হইতে 

*08" কম। অর্থাৎ, শাফ্টের ডায়মেটার 2"4+0”-2 ইঞ্চের বেশী হইলে 

এবং 2”--*08"-1'92% ইঞ্চের কম হইলে উহা বাতিল হওয়ার যোগ্য । 

অতএব, শাফ্টের মাপকে 128 ইঞ্চ হইতে 2 ইঞ্চ মধ্যে করার কথ 
বল! হইয়াছে। 

টলারেন্স (প016:5066 )-_-উপেক্ষণীয়ত।। অথাৎ, তৈয়ারী করা 

জিনিষের মাপে যে পরিমাণ ব্যতিক্রমকে উপেক্ষী করা চলে, তাহা। 

গ্ররুতপক্ষে ইহা মাপের ভউর্ধ সীমা (71817 11701) এবং নিয় সীমার 

(1+0০স্ম 112716) ব্যবধান । উর্ধা সীম! হইতে নিক্ন সীমাকে বিয়োগ করিলে 

ইহা পাওয়া যায়। 
সুতরাং, দেখ! যায় যে পূর্বোক্ত উদাহরণ কয়টিতে টলারেন্স” এই রকম 

আছে-- 

(১) (+005%)--(- 1002%)- *005%+002%-*007" 

(২) (+005”)--(+0021)- *005*--0০02*- 003" 

(৩) €৫-:002)--0-'00")- _-00+-005-*003" 

(৪) (+-0-06)--(- 0'06)- *০64+ 06%- "19" 

(৫) ৫+008”)--৫1+ *০৮)- *08%- ০%- 08” 

(৬) (+০0৮) --(-08+)7-  0”+ 08০ "08 

পটলারেব্স” সাধারণতঃ ছুইভাবে প্রকাশ কর! হয়-- 

(১) ছিদ্রের ভিত্তিতে (২) শাফটের ভিত্তিতে। 

প্রথমটিকে “হোল-বেসিল' (8০01 8519) এবং দ্বিতীয়টিকে 'শাফউ 

বেসিস” (91291 78515 ) টলারেম্প বলে । উপরে যে উদাহরণগুলি দেওয়! 
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হুইয়াছে উহা 'শাফট বেসিস” এর, অর্থাৎ ছিদ্র মাপের অনুপাতে শাফটকে 

তৈয়ার করার বিষয়। 

তৈয়ারী করা জিনিষের মাপ ভর্ধা এবং নিম্ন সীমার মধ্যে আছে 

কিন! তাহা পরীক্ষা! করার জন্য এ মাপের “লিমিট গেজ” (14170160505 ) 

ব্যবহার কর! হইয়া থাকে । এই এলমিট গেজ সম্পর্কে ৬৭ নং পৃষ্ঠায় 

আলোচনা! কর! হইয়াছে । 

বিভিন্ন প্রকার ফিটিং__ছুইটি অংশকে প্রধানতঃ এই কয় রকমে মিলান 

হইয়। থাকে-_ 

(১) ডাইভিং কিট (1011৮175 চ16) 

(২) রাণিং ফিট ( [২0101017573 ) 

(৩) পুশ ফিট (8917 716) 

(৪) ফোর্স ফিট (0:০6 ঢ16) 

(৫) শুষ্ক ফিট (51101. চট) 

প্রত্যেকটির বিষয় নীচে ন্বতন্ত্রভাবে আলোচন! কর! হইতেছে । 

ড্রাইভিং ফিট (10215170681 )--হাতুড়ীর (17217010761 ) আঘাত 

দিয়া একটি অংশকে অপর অংশের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অংশ দ্বইটিকে 

পরস্পর মিল করানকে প্ড্রাইভিং ফিট” বলে। ইহাতে শাফ্ট এবং 

ছিদ্রের বেলায় শাফট ছিদ্রের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়! যায়। উহা 

আর কোনদিকে চালিত হইতে পারে না। '্ড্রাইভিং ফিট'-এর বেলায় 

ছিদ্রের ভিত্তিতে (11015 15915) শাফট তৈয়ারী করিতে হইলে উহার 

ভায়মেটার মাপকে ছিদ্রের ভায়মেটার মাপ অপেক্ষা একটু ঝড় করার প্রয়োজন 
হয়। আর, যদি শাফ টের ভিত্তিতে (5178: 18515 ) অর্থাৎ, শাফটের 

ভায্পমেটার মাপকে স্থির রাখিয়া! উহার অনুরূপ ছিদ্র করিতে হয় তাহা হইলে 
ছিদ্রের মাপকে অপেক্ষারুত ছোট করার প্রয়োজন হইয়া! থাকে । প্রথম 

ক্ষেত্রে শাফটের মাপ উল্লেখ কর! কালে উদ্ধী এবং নিয় সীম দুইই “+-* 
চিহ্নযুক্ত এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহ! ”--* চিহ্নযুক্ত দেওয়! থাকে । 
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রাণিং ফিট (8501001716 জট )-একটি অংশ অপর অংশের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া অক্ষহুত্রে সহজভাবে ঘুরিবে এই রকম মিল করানকে 
“রাশিং ফিট” বলে। ইহাতে অংশ দুইটি পরম্পর ঘধিত হয় বলিয়' 

অস্তর্বভ্তী স্থানে তৈল সধ্চালনের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। “রাণিং ফিট'-এ ছিদ্রের 
ভিন্তিতে শাফ.টকে তৈয়ারী করিতে হইলে শাফ.টের ডাঁয়মেটারকে অপেক্ষাকৃত 

ছোট করার প্রয়োজন হয়। এই ছেট কতটুকু করিতে হইবে তাহা 
নির্ভব কবে অংশ দুইটির আয়তন, মস্যণতা, ছিদ্রের দৈর্ঘ্য, ইত্যাদি 

বিষয়ের উপর। ইহাতে ছিদ্রের ভিস্তিতে শাফটকে তৈয়ারী করার কালে 
উহার মাপের ছইটি সীমাই “-_» চিহ্বযুক্ত থাকে। 

পুশ ফিট (581) ৮ )--হাতের ঠেলার সাহাধ্যে একটি অংশকে 
অপর অংশের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া! অংশ ছুইটিকে পরম্পর মিল করানকে 

“পুশ ফিট” বলে। ইহার অপর নাম প্স্লাইডিং ফিট” (9110106 দঃ )। 

"ড্রাইভিং ফিট'-এর মত ইহাঁতেও শাফট ছিদ্রের মধ্যে কোনদিকেই চালিত 
হয় না। কিন্তু, উহার মত দৃট়ভাবে আটকাইয়্া থাকে না। পপুশ ফিট*- 
এর বেলায় শাঁফট-এর ডায়মেটারকে ছিদ্রের ভায়মেটার হইতে সামান্ত 
কম করার আবশ্তক হইলেও “রাণিং ফিট'-এর মত এত কম কর! হয় 

না। ইহাতেও ছিদ্রের ভিভ্তিতে শাফটকে হৈয়ারী করার জন্ত ছুইটি 
সীম! মাপের পূর্বে বিয্লোগ চিহ্ন “--” দেওয়া! থাকে । 

ফোসর্ ফিট (০:০৪ )_-ছুইটি খুব ভারী এবং বড় অংশের 

একটিকে অন্যটির মধ্যে প্রচুর শক্তি কিংব৷ চাপের সাহায্যে ( যেমন জল-চাপ 
যন্ত্র দ্বারা) প্রবেশ করাইয়া পরস্পর মিল করানকে "ফোর্স ফিট, বলে। 
সাধারণতঃ ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্ক (022015 )-কে উহার শাফট কিংব! ক্র্যাঙ্ক 

পিনের (02801 010) সহিত আটকাইয়া রাখিতে, রেলগাড়ীর এক্সেল 

(41 )-এর সহিত উহার চাকাকে লাগাইতে কিংবা! সিলিগার (05110 

81 )-এর ডিতর লাইনিং (1510108 ) পরাইতে এই রকমের “ফিট কর! 

হইয়া খাকে। ইহাতে ছিদ্রের ভিত্তিতে শাফউকে তৈয়ারী করার বেলায় 

উহার ডাক়মেটারকে ছিদ্রের ডায়মেটার হইতে সামান্ত (ড্রাইভিং ফিট'-এ 
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বত বড় করিতে হয় উহা! অপেক্ষা বেশী ) বড় করার আবশ্ঠক হয়। এইক্ষেত্রে 
দুইটি সীমাই “+ চিহ্নযুক্ত থাকে । 

শৃঙ্ক ফিট (9 দর )-_ধাতু উত্তপ্ত হইলে উহার আকার বাড়ে 

এবং ঠাণ্ডা হইলে উহা কমে, বিজ্ঞানের এই নীতি অনুসরণ করিয় ছুইটি 
অংশের একটিকে অপরটির মধ্যে প্রবেশ করাইয়৷ পরস্পর মিল করাঁনকে 

শৃঙ্ক ফিট' বলে। ইহাতে যে অংশটির মধ্যে অন্ত অংশকে প্রবেশ করান 

হয় উহাকে প্রথমে রক্তবর্ণের তাপে উত্তপ্ত করিয়া উহার মধ্যে অন্ত 
ংশটিকে রাখিতে হয়। উত্তাপ ধীরে ধীরে কমার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের 

অংশটি যখন সম্কুচিত হইয়া আসে, তখন ভিতরে রাখা অংশটিকে খুব দৃঢ়ভাবে 

চাপিয়া ধরে। এই উপায়ে গাড়ীর চাকার সঙ্গে উহার প্টায়ার”কে যুক্ত 

করা হইয়া থাকে। শৃষ্ক ফিট-এ অংশ ছুইটি এত বেশী দৃঢ়ভাবে 

আটকাইয়। যায় যে ইহাতে আর কোন “কী” (65) ব্যবহার করার 

আবস্তক হয় না। “ফোর্স ফিট”-এর বেলায় শাফটকে যে সীম! মাপে তৈয়ার' 

কর! হয় 'শৃঙ্ধ ফিট'এর বেলায় ভিতরের অংশটিকেও এঁ রকম সীমা মাপেই 
তৈয়ার করা হইয়া! থাকে । 

এলাউয়েন্স (48110787109 )-_ পূর্বোক্ত বিভিন্ন রকম “ফিট” এর বেলায় 
অংশ দুইটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম (1010010]]0) ) যে পরিমাণ ফাক 

( 0155290 ) রাখার প্রয়োজন হয় উহাকে “এলাউয়েম্' বলে। মিলিত 

ছইটি অংশের যেটি ভিতরে থাকে উহার ছিদ্রের সর্বাপেক্ষা ছোট মাপ হইতে 

যেটি ভিতরে থাকে তাহার সর্বাপেক্ষা বড় মাঁপকে বিয়োগ করিলে ইহা বাহির 

হয়। উদাহরণ স্বরূপ, মনে কর কোন এক শ্রেণীর “ফিট'-এর শাফ-ট 

এবং ছিদ্রেয় ভায়মেটার সম্পর্কে এই প্রকার মাপ দেওয়] আছে-- 

ছিদ্র ০.৮/77-0040 শাফট 9. +*0000 2'5000-..0000 £'4996 40040 

ইহাতে ছিদ্রের সব্বাপেক্ষা ছোট ভায়মেটার মাপ 2'5000--*00০00- 

25000 ইঞ্চ এবং শাফটের সর্বাপেক্ষা বড় মাপ 249964000০0. 

24996 ইঞ্চ এই কথা উল্লেখ করা আছে । 



শি প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষা 

স্থতরাং, এইক্ষেত্রে 'এলাউয়েন্দ' 

₹2'5000--2:4996 

লু 0:0004 ইঞ্চ। 

নিউ অল সীমা ( ম6-৪11 11015 ) 

ইহা বিভিন্ন বকম “ফিট” (716)-এর জন্য নির্ধারিত উদ্ধী এবং নিম্ন 

সীমাকে এবং এ অনুসারে পটলারেন্সকে বুঝায়। পরের পৃষ্ঠায় ইহার একটি 

তালিকা দেওয়া! হইল। ইহাতে বিভিন্ন রকমের “ফিট'কে নিম্নলিখিত 

ইংরাজী অক্ষর দ্বার সঙ্কেত করা আছে। যেমন-_ 

ড্রাইভিং ফিট--])) ফোর্ণ ফিট) পুশ ফিট--৮ রাণিং ফিট- জু 
(সাধারণ রকমের কাজে), ডু (ভ্রতগতি সম্পর্কে) এবং 2 (সুক্ম যন্ত্রের 

জন্য )। 

শৃঙ্ক ফিটের জন্য ইহাতে কোন স্বতন্ত্র তালিক। নাই। ইহাকে ফোর্স 

ফিটেরই অস্তভূক্ত কর! হইয়াছে । 

তালিকাটিতে 4 এবং 73 র পার্থে যাহা লেখা আছে উহা! বিভিন্ন 

ফিট সম্পর্কে ছিদ্রকে যে প্রমাণ মাপে তৈয়ারী করিতে হইবে, উহার সীম! 

মাপ এবং টলারেন্স-এর বিষয়। কাজের রকম অনুযায়ী এই 4 অথবা 9-র 

পার্খের সীমা! মাপকে অনুসরণ করিয়াই ছিদ্র কর! হইস্া থাকে । সুতরাং, 

দেখা যাঁয় যে, নিউ-অল' প্রথার সীম! মাপগুলি ছিদ্রের মাঁপকে ভিত্তি করিয়া 

(10015 08515 ) লিখিত । 



শেণী 

বিভিন্ন শ্রেণীর ফিটের উপযোগী টলারেঙ্স 
(নিউ-অল পদ্ধতি অনুযায়ী ) 

পস্পীপ শা সপ 

4৯ 
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সাকিং কত্রা (1017 ০0) 

ধাতৃখণগ্ডকে নক্সা অন্তযায়ী মাপ এবং আকারে আনার জন্ত উহার কোন 

স্বানকে কতটুকু ক্ষয় করিতে হইবে, ছিদ্র কিংবা নালী করিতে হইলে উহা 

কোন স্থানে এবং কত গভীর করিতে হইবে, ছিদ্র মধ্যে স্তুথেভ করিতে 

হইবে কিনা, ইত্যাদি বিষয় কাজ আরম্ভ করার পুর্কেই স্থির করিয়। লওয় 

প্রয়োজন হয় । উহ] ন! করিয়া প্রথমেই দি কাজে অগ্রসর হওয়া যাঁয় তাহ] 

হইলে খণ্ডটি কখনও ঠিক নক্সার মত আকার বা মাপের হইতে পারে ন!। 

এইজন্য কাজ আরম্ভ করার পূর্বে প্রত্যেক থণ্ডের উপবিভাগে নক্সা অনুসারে 
কতকগুলি লাইন এবং চিহ্ন দরিয়া] লইতে হয়। ইহা কারিকরকে নিভূলভাবে 

কাজ করিতে সহায়ত! করে। এই লাইন টানা এবং চিহ্ন দেওয়ার প্রণাণীকে 

'মাকিং অফ. ( 11911515602) বা 'লেয়িং আউট' (1525185 080) বলে। 

সংক্ষেপে ইহাকেই “মার্কিং করা" বল। হইয়া! থাকে । 

মাকিং করা কালে লাইন এবং চিহ্ৃগুলি এমনভাবে দেওয়া উচিত 

যাহাতে উহা সহজেই লক্ষ্য হয়। এই কারণে, যে সকল ধাতুখণ্ডের 
উপরিভাগ উজ্জল কিংবা মস্যণ নয় ( যেমন--বিভিন্ন ঢালাই কর! জিনিষের 

বেলায় ) উহাদের উপরিভাগকে মাকিং করার পূর্বে গ্রথমে খড়ি (010811.) 
কিংবা সাদ। রং ( 11105) দ্বারা অথবা পাত গাল। (5176119০) এবং 

মেধিলেটেড স্পিরিট (11017519865 57917) একত্র মিশাইয়া উহ! দ্বার! 

রং করিয়া লইতে হয়। ইহা ভিন্ন, মেশিন কিংবা ফাইল দ্বারা উপর্রিভাগকে 

মস্থণ এবং উজ্জ্বল করার পর আবার যখন উহাঁর উপর মাক্কিং করিতে হয় 

তখনও উহাকে রং করিয়া লওয়ার প্রয়োজন হয়। ইহ! প্রায়ই চাঁরিভাগ 
কপার সালফেট সলিউসন € 00101১61 5211917965 5010102 ), আট ভাগ 

জল এবং এক ভাগ সালফিউব্লিক এসিড (90100178110 4১010 ) একত্র 

মিশাইয়া উহা! দ্বারা কর! হইয়া থাকে। ইহা লাগাইলে উপরিভাগে তামার 

'€ 0০7১০:) একটি পাঁতল! আবরণ পড়িয়া যায়। এই আবরণের সুবিধা 



মাকিং কর! ণ্ 

এই যে ইহার উপর খুব হুশ লাইন টানিলেও উহা! দেখা যায় এবং ঘষিলে 
সহজে মুছিয়! যায় না। | 

মাফিং করার জন্য সাধারণতঃ বড় সারফেস-প্লেটের মত কা আয়রণের 

তৈয়ারী এক প্রশস্ত ধাতুথণ্ড ব্যবহার কর! হুইয়] থাকে । লৌহ কিংবা ইটের 
তৈয়ারী ভিতের উপর টেবিলের 

মত উচ্চে রাখিয়। ইহ! ব্যবহার |! :। না র 

কর! হয় বলিয়! ইহাকে “মাকফিং 

অফ. টেবল' ( 112111105০0 

780] ) অথবা চলিতভাবে 

“মাকিং টেবিল” বলে । "মাকিং 

টেবিল-এর উপরিভাগ এবং 

পার্শখ সারফেস-প্লেটের মতই 

নিখুঁতভাবে সমতল করা থাকে । সাধারণতঃ ইহার উপরিভাগে লম্বা এবং 

চওড়া দিকে অনেকগুলি সমাস্তর লাইন টানা থাকে। ইহা থাকাক়্ মাকিং 

করার পময় জিনিষটিকে ঠিকমত বসাইতে সুবিধা হয়। 

মাঞ্িং করার জন্ নিম্নলিখিত যন্ত্র এবং সরঞ্জীমগ্লি প্রায়ই প্রয়োজন 

হইয়া! থাকে-- 

এঙ্গেল প্লেট (22515 01865). ভী-ব্লক (৮০5 3100) ক্ল্যাম্প 

(01971 ), প্যারালেল স্লিপ (7815116]1 58110), কী-সীট রুল (19%- 

5586 [২816 ) ই্রেইট-এজ (50516106508 ) সারফেস গেজ (51806 

39056 ) কিংবা মাকিং রক ( 112115175 91008), ক্াইবার (5011061 ), 

টাল রুল (56561 731৩), ডট্ পাঞ্চ (70০৮ 02010), সেপ্টার পাঞ্চ 

(093005 01001) ), $ অথবা কু পাউও্ড ওজনের হাতুড়ী ( ন2101716] ), 

ডিভাইডার (10151061), হারমাফ্রোডাইট (175109191070010 ), ট্রাই- 

স্কোয়ার (গৃ'্ি 98815 ), কথ্িনেশন স্কোয়ার (০9209159000 50915), 

হাইট গেজ (61215 02186), বিভেল গেজ (9৮51 58086), ইতটিদি। 

ইহা ভিন্ন, যেখানে অনেকগুলি জিনিষকে একই রকম মাকিং করার 



৮৩ প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষ! 

প্রয়োজন হয় সেখানে “টেমপ্লেট (:5:801565) নামে এক নির্দিষ্ট আকার 
এবং মাপযুক্ত পাত ব্যবহার কর! হইয়। থাকে। 

মাঞ্চিং করার যন্ত্রগুলি উত্তম শ্রেণীর এবং সম্পূর্ণ দোঁষ ত্রুটি শূন্য হওয়! 
প্রয়োজন । যে গ্রীল-রুল ইত্যাদি হইতে মাপ লইতে হইবে, উহ।র বিভাগগুলি 
বেশ স্পষ্ট থাকা উচিত, ইহা ভিন্ন, স্কাইবার, ডিভাইডার, সেণ্টার পাঞ্চ এবং ডট্ 

পাঞ্চ ইত্যাদির মুখগুলিও নিয়ম অনুযায়ী ক্রমশঃ সর এবং তীক্ষ থাকা 
উচিত। যে খণ্ডটির উপরিভাগে মাঞ্কিং করিতে 

হইবে, উহাকে টেবিলের উপর এমনভাবে রাখ! 

প্রয়োজন যাহাতে টহ1! কোন রকমে সরিয়া ব! 

ঘুরিয়। না যায়। গোল জ্িনিষের বেলায় উহাকে 

স্থির করিয়৷ ধরিয়া রাখার জন্ত ভী-ব্রক (6০ 

[19015 ) এবং ক্র্যাম্প (018109) (যেমন, পার্শে 

দেখান আছে ) ব্যবহার করিতে হয়। যে জিনিষটির 
আকার অ-সম উহার বেলায় নীচে আবশ্তক মত অতিরিক্ত ধাতুখণ্ড (প্যাকিং 
৮৪০: ) প্রবেশ করাইয়! এবং প্রয়োজন হইলে উহাকে লক্ব ছিদ্রযুক্ত একটি 

“এজেল প্লেটের (যেমন, পার্থখে 

দেখান আছে )]সহিত ক্যাম্প এবং 

নাট বোণ্টের সাহায্যে শক্ত করিয়া 
আটকাইয়া লইয়া পরে উহার 
উপর মাঞ্কিং করা! উচিত। মাফিং 

করার কালে চ্টীল-রুল অথব৷ ট্রাই- 

স্কোয়ারের সাহায্যে সোজা লাইন 

টানার সময় জ্াইবারের মুখ যেন স্টীল- 

রুলের ধার অথব! ট্রাই স্কোয়ারের 

“ক্লেড'এর নীচের কোণের সহিত মিলাইয়! টান! হয়। এই লাইনগুলি যাহাতে পরে 
মুছিয়া না যায় এইজন্য লাইন টানার শেষে উহ্বাদ্দিগকে ডট্ পাঞ্চ দ্বারা কতকগুলি 

ছোট ছোট বিন্দু চিন্কের সাহায্যে স্থায়ী করিয়া! লওয়! প্রয়োজন । এই চিহ্ৃগুলি। 



কিং ফা! ৮৯ 

বেশী গভীর ফিংব! পরম্পক্গ খুর নিকটবর্তী হপুয়া উচিত জয়। সোজা! 
লাইনের উপর গ্গোটামুটিতাবে ইহা পরম্পর হটতে & ইঞ্চ হইতে 2 ইঞ্ দূরে হওযা 
উচিত। ইহ ভিন্ন, বিদ্দু চিহ্ধ দেওয়ার উদ্দেস্তে হামাপেক্স আঘাত দেওয়ার সময় 

ডট পাঞ্চ যাহাতে ঠিক লম্বন্ভাবে এবং উহার ঠিক 

মুখটি ঠিক লাইনের উপরে থাকে এবং ঘিন্দু চিহ্ন 
পার্থের ছবির মত্ত পড়ে তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখ 

প্রয়োজন । ডট্ পাঞ্চকে এইভাবে না ধরিয়া অন্যভাবে ধরিয়া আঘাত দিলে 
চিহ্ৃগুলি লাইনের বাহিরে পড়িয়া! গিক্ত। ভুল মাপ দেখার ন্সাশক্কা থাকে 

উপরন্ত, মেশিনিং ফাইণিং, ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করার পর প্রত্যেকটি 

বিশু চিন্কের অর্ধকে যে ধাভুখণ্ডের উপর অবশিষ্ট রাখা লিস্বম ইহাতে 
আর তাহা রক্ষ! করা নম্ভব হয় না। 

কোন চতুফ্ফোণ থণ্ডের উপর পোল ছিত্র কত্রার অন্ত মাকিং করিডে 

হইলে ছিদ্রের কেন্দ্র (সেণ্টাব)-কে নিদ্দিষ্ট করিতে দুইটি লাইন (একটি 

অপর সহিত এক লমকোণে) টানা প্রয়োজন এবং এই লাইন 

দুইটিকে ছিদ্রের ডাপ্মেটার মাপ হইতে একটু বড় কর! উচিত। লাইন 

হুইটি ঘষে বিজ্ুতে পরম্পবকে ছেদ করে উহ্থাই ছিদ্রের কেন্দ্র অর্থাৎ-_ 

সেন্টার বলিয়া ইহার্দিগকে “সেন্টার লাইন” (060৮: 130 ) বলা 
হইন্া থাকে। বিন্দুউকে প্রথমে ডট্ পাঞ্চ বারা গতীর করির! লইয়া 
ডিভাইভার দ্বারা ছিদ্রেব বেডিয়াদ (ব্যাসার্ধ) মাপে সার্কেল (বৃত্ত) 

আ্ীকিতে হয়। ছিদ্রের ডায়মেটার মাপ 

5 ইঞ্চ অপেক্ষা বেশী হইলে উহার মধ্যে 
আর একটি সার্কেলও আকার প্রয়োজন হন়। 

ভিতরের এই সার্কেলকে 'গাইড সার্কেল 
(3830 01015) বলে। এই সার্কেল ৮ ৩গাইড সার্কেল 

দুইটি সেন্টার লাইন ছুইটিকে যে যে বিন্দুতে 

ছেদ করে উহ্বা্দিগকে ডট্ পাঞ্চ হবার! চিন্নিত এবং ড্রিলিং কাজে সুবিধার জন্ত 

সেপ্টারটিকে সেপ্টার পাঞ্চ হবার! গভীর করিতে হয়। 

০] 

স্ফী 

ডল 

ধা 



৮২ প্রাথষিক ফিটিং শিক্ষা 

কোন ধাতুথণ্ডের ভিতরে পূর্বেই যদি কোন ছিদ্র বা নালী থাকিয় 
থাকে এবং এ ছিদ্র বা! নালীর মধ্যে যর্দি কোন বিন্দুকে “সেপ্টার 

করিয়া! সার্কেল টানাব প্রয়োজন হয় তাহা হইলে এ 

ছিদ্র বা নালীকে প্রথমে কাঠ, সীসা! (15586 )» 

হোয়াইট-মেটাল, ইত্যাদি নবম জিনিষ দ্বারা ডায়মেটাব 

স্ষত্রে পার্থেব ছবির মত ভবাট (70105551115 ) করিয়া 

লইতে হয়। 

মাকি কবিবাব সময় যাহাতে কোন বকম ভূল না হয় এইজন্য উপরে 

লিখিত বিষয়গুলি ভিন্ন নিয়লিখিত নিয়ম কয়টিও মানিয়! চল! উচিত। 

(ক) মাকিং টেবিলের উপবে যেন কোন ধুলা, বালিকণা, ইত্যাদি 
জমিয়া ন। থাকে । সারফেস-প্লেটেব বেলায় যে বকম যত্বু লওয়! নিয়ম 

ইহার বেলায়ও প্রায় এ বকম যত্ব লওয়। প্রয়োজন । 

(খ।) 'ভীরক'্ঞব ৬ স্থানটি এবং উহাব তলদেশ যেন সম্পূর্ণ পর্বষ্কাব 

থাকে । ইহা! ভিন্ন, যে জিনিষটিকে ভী-ব্রকেব উপর রাখা হইবে উহ্াব 
উপবিভাগও যেন পরিষ্ষাব থাকে । 

রি (গ) “সাবফেস গেজ? 

| অথবা ক্রাইবিং ব্রক্কএর 

ক্কাইবাব দ্বাবা শ্ীল-রূল 

1 হইতে মাপ লওয়ার সমক় 

| টাল কলখথাঁনি যেন ঠিক 

লন্বভাবে ধরা থাকে। 

ষ্টাল-কুলকে একটি“এক্সেল- 

প্লেট”এব সহিত মিলা ই 

ধবিলে এই বিষয়ে 

সভায়তা হয় (যেমন, 

পার্থের ছবিতে দেখান 

আছে )। 



ক 

মাকিং কর! ৮৩ 

(ঘ) 'সারফেদ-গেজ”, 'স্কাইবিং রক” হাইট-গেজ”, ইত্যাদি যন্ত্র বারা কোন 

লম্ব উপব্তাগের উপর 

লাইন টানিতে হইলে 

উহা ধাহাতে ঠিক লঙ্ব 

ভাবে থাকে এবং সবিয়া 

না যায় এইজন্য উহাকে 

একটি 'এঙ্গেল প্লেট'এব 

সহিত চাপিয়া ধরিয়। 

পরে লাইন টানা উচিত । 

(উ) কোন লাইন 

বা বিন্দুকে ডটু পাঞ্চ 

দ্বার গভীর করার পূর্বে 

নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক 

যে এঁ লাইন বা বিদ্দুগুলি 

ত 

রি 

র্ 

্ 

ইউ 

ক, 

র্ 

নক্সা অনুযায়ী ঠিক স্থানে আছে। 

মাফিং কবাঁর কাঁজ শেষ হইয়া গেলে উহাকে শেষবাবেব মত নক্সা 

সহিত মিলাইয়া লইয়া! পরে প্র ধাতুখণ্ডের উপর ফাইলিং, ড্রিলি", চিপিং 

ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ আবস্ত কর! উচিত। 

মার্ষি কবাঁর এর* ফিটিং বিভাগেব কার্য্য প্রণ।লীব কয়েকটি সাধারণ 

উদ্দাহরণ পরেব অধ্যায়ে দেওয়! হইল । 

হাহ ২ 



আাঞিং কত্রাব্র উদাহরণ 
(12521100155 011৬8110592) 

(১) চত্ন্কাণ খণ্ডের উপরিভাগকে সমান ও্ুইভাগে ভাগ 
হরিয়] লাইন (09788:8 1159) টানা 

মনে কর, খণ্ডটির লম্ব/ দিককে সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া লাইন 

টানিতে হইবে। ম্ুৃতরাং, প্রথমে ফ্ল্যাট ফাইল এবং ই্রাই-স্কোয়ারের সাহায্যে 

খণ্ডটির লম্বা দিকের বিপবীত পার্্ব ছইটিকে এবং যে উপরিভাগকে ছুই তাগ 

করিতে হইবে উহ্াকে সমতল এবং পরস্পরেব সহিত সমকোণী (1160 
8050191) কর। পরে, এ উপর্িভাগটিকে রং কিংবা! খড়ি হবার সাঘ। 

করিয়! লইয়া নিম্নলিখিত উপায়ে ( অর্থাৎ--হারমাক্রোডাইট অথবা স্কাইরিং 
ব্লকের সাহায্যে ) ইহার উপর লাইন টান। 

(ক) হারমাফ্রোডাইটের সাহায্যে__ 
যন্ত্র £_-ঠটীল-রুল, হারমাফ্রোডাইট, ডটৃপাঞ্চ এবং ছোট হামার | 
যেহেতু খণ্ডটির লম্বা দিককে ভাগ করিয়! লাইন টানিতে হইবে সুতরাং, 

ইছার চওড়া মাপের অর্ধ অপেক্ষা! একটু বড় মাপ হারমাফ্রোডাইটে তোল । 

এখন, ছারমাঞ্রোডাইটের বারু! 

নু লেগটিকে লম্বা! দিকের পার্থ 

/%/ /+৮  ছুইটিকে বথাক্রমে স্পর্শ করাইয়া! 

ছোট দুইটি লাইন টান। এই 

লাইন ছুইটি সমাস্তর হইবে। 

এইবার, ইহাদের মধ্যে যাহাতে 

কোন ফাঁক না খাকে অর্থাৎ 

লাইন ছুইটি যাহাতে পরম্পর 

মিশিয়! যায় এইজন্য হারমাক্রোডাইটের লেগের উপর সামান্ত আঘাত দিয়া 

ইহার মাপকে একটু কমাও এবং পূর্বের মত আবার পার্থভাগ অবলঘনে 



দাফিং রায় উদাহরণ ৮৪ 

ছেটি ছুইষ্টি লাইন টান। বগি এখনও লাইন ছইটি লা বিশে, তাহা হইলে 
ধতক্ষণ পর্যান্ত না ফিশে ততক্ষণ হাধমাফ্রোডাইটকে নিয়ন্ত্রণ করিয়! লাইন 

টানিতে থাক। যখন দেখিবে খে, লাইন ছুইটি একেবারে মিশিক্া! গিয়াছে 
তখন এ সুত্রে বড় লাইন টান। ইহাই উপরিভাগকে সমান ছুই্ভাগে 

ভাগ কর! লাইম। 

এই লাইনটিকে এখন ডটপাঞ্চ সবার চিহ্নিত কর। 

€খ) স্র/ইবিং (বাঁ-মাকিং ) কের সাহায্যে_ 
যন্ত্র এবং সরঞ্জাম £--মাকিং টেবিল, ফ্কাইবিং (বাঁমাকিং) বক, এঙ্েল 

প্লেট, ইীল-রুল, ডটপাঞ্চ এবং ছোট হাষার | 

খগুটিকে মাঞ্কিং টেবিলের উপর এমনভাবে রাখ যাহাতে লম্বা! দিষের 

একটি পার্খভাগ নীচে থাকে এবং ষে উপরিভাগকে সমান ছইত"গে ভাগ 

করিতে হুইবে উহ্থার পিছন দিক এক্সেল-প্রেটের সহিত মিশিয়া থাকে। 

এখন, ঠ্রীল-রুলকে (৮২ নং পৃষ্ঠার ছবির হত) মাঞ্চিং টেবিলের উপ 

লম্বঘভাবে অন্ত একটি ছোট এক্সেল ০£টের সহিত মিলাইয়া ধর এবং খণ্ডটির 

চওড়া মাপের অর্ধ উচ্চতায় স্কা্টবিং ব্রকের স্কাইবারের মুখকে নিয়ন্ত্রণ 
কর। এইবার, এই ক্কাইবিং ব্লক দ্বারা খগ্ডটির লম্ঘ উপরিভাগের উপর 

ছোট একটি লাইন টান। 

ভ্রাইবারের মুখ যদি 
উপক্বোক্ত ঠিক অর্ধ মাপে 

নিশনস্ত্রিত হইয়া থাকে 

তাছ! হইলে আব এই 

সময় ছোট লাইন ন 

টানিক! একেবারে বড় 

লাইন টামিলেই চলে। 

কিন্তু, মাপ পওয়ার সময় 

ভুল হওয়ায় আশঙ্কা থাকে বলিয়া এই যিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ায় জন্য খণ্ডটিকে 

এখন ঘুপ্নাইন্স। ( অর্থাৎ--নীচের ধিক উপরে) ত্বাখ এবং পূর্ধেয় উচ্চতা জ্ঞাইবিং 
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বক দ্বার আবার ছোট একটি পাইন টাঁন। পূর্বে যে লাইন টানা 
হইয়াছিল এবং এখন যে লাইন টানা হইল এই লাইন দুইটি দি পরস্পর ন! 
মিশে তাহা হইলে মাপ লওয়ায় সামান্ত ভুল হইয়াছে ইহা প্রমাণ হয়। 

এই ভুল সংশোধনের জন্ত স্কাইবারের উচ্চতাঁকে সামান্ত নিয়ন্ত্রণ করিয়৷ এবং 

পূর্বের মত ঘুগাইয়া আবার উহা! বাণ! ছুইটি লাইন টানিয়া পরীক্ষা কর। ছুই 

একবার এই রকম করিলেই দেখা যাইবে উহার] মিশিয়]! গিয়াছে । এখন এ 
গত্রে, বড লাইন টান। ইহাই উপরিভাগকে সমান ছুইভাগে ভাগ কর! লাইন। 

এই লাইনটিকে এখন ডট্পাঞ্চ দ্বাব! চিহ্নিত কর। 

(২) চতুক্াণ খণ্ডর উপরিভাগের মধ্য-বিন্দু (0০2৮০) বাহির 
কলা 

ইহাও হারমাফ্রোভাইট কিংবা জ্রাইবিং ব্লক দ্বারা এবং মূলতঃ পূর্বোক্ত 
(১) নং উদাহবণেব নীতিতেই কব হইয়া! থাকে। 

প্রথমে ফ্ল্যাট ফাইল এবং ট্রাই স্কোয়ারেব সাহায্যে খণ্ডটির চারিটি পার্খবকে 
এবং যে উপরিভাগের মধ্যবিন্দু বাহিব করিতে হইবে উহাকে সমতল এবং 
পরস্পরের সহিত এক সমকোণী (17511 ৪0৫0]97) কর। পরে, এ 
পরিভাগটিকে বং কিংবা খড়ি ভ্বার! সাদ! কর। 

(ক) হারমাফ্রোডাইটের সাহায্যে 

যন্ত্র এবং সরঞ্জাম £--৮৪নং পৃষ্ঠায় বণিত (১) নং উদ্দাহরণেব (ক) এর মত। 
( ১নং উদ্দাহরণের (ক) অনুযায়ী প্রথমে 

থগ্ডটিব চওডা দিককে দুই ভাগ করিগ়া 

লাইন টান। মনে কব, ইহা চুন। 

চা নু] পবে, থগুটির লম্ব। মাপেৰ অদ্ধ অপেক্ষা 

একটু বড় মাপ হারমাফ্রোডাইটে তুলির! 
এব, চওড়া দিকের পার্খভাগকে 

স্পর্শ করিয়া এ একই রকমে থণ্ডটির 
5গড়া দিককে ছুইভাগ করিয়া লাইন টান। মনে কর, ইহা 0ব। এই 
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ঢঢ এবং টেলর লাইন ছুইটি ষে বিন্দুতে পরম্পরকে ছেদ করে উহ্াই আবশ্তা্ক 

মধা-বিদ্দু। মনে কর, ইহ! 01 ডটুপাঞ্চ দ্বার! ইহাকে চিহ্নিত কর। 

(খ) জ্রাইবিং ব্লকের সাহয্যে-- 
যন্ত্র এবং সরঞ্জাম £--৮৪নং পৃষ্ঠায় বণিত (১) নং উদ্বাহরণের (খ) এর মত। 

(১) নং উদাহরণের (খ) অন্যায়ী প্রথমে খগ্ুটির লম্বাদিককে ছুইভাগ 

করিয়া 78৮ লাইন টান। পরে, একটি ইাল-রুঙের সাহায্যে ক্তাইবিং বুকের 

ফ্লাইবারের মুখকে খণ্ডটিব লম্বা মাপের অদ্ধ উচ্চতায় নিয়ন্বণ কর। এইবাৰ 
লম্বাদিকের একটি পার্্শভাগকে মাকিং টেবিলের উপবে বাঁখিয়া এবং খণ্ডাটিকে 

এঙশ্সেল-প্লেটের সহিত মিলাইয়া এ একই নিষমে ০ লাইন টান। এই 

লাইন খগুটির চওড়া দিককে সমান দুই ভাগে ভাগ কবে। প্রথম এবং পরেব 

লাইন ছুইটি যে 0 বিন্দুতে পরম্পরকে ছেদ কবে উহাই আবখুক মধা- 

বিন্দু। ইহাকে ডটপাঞ্চ দ্বাবা চিহ্িত কব ( পুব্ৰ পুষ্ঠাব ছবি )। 

(৩) সমতল ধাতুখণ্ডের ঠিক মধ্যভাগে “স্কোয়ার? / 8৫58:6 ) 

বা নগক্ষেত্র আক্না-_ 

মনে কর, 47017) একটি মমভল খণ্ড এবং ইহ! 7 হঞ্চ লম্বা এবং 17 ইঞ্চ 

চড়া । এই ধাতুখণ্ডের মধ্যভাগে ? ইঞ্চ বাহুযুক্ত একটি “স্কোয়ার” বা বর্গক্ষেত্র 

আীকিতে হইবে। 

ইহাঁও ক্রাইবিং ব্লক কিংবা হাঁরমাক্রে(ডাইটের সাঁচ[য্যে াক। যাঁয়। 

যন্ত্র এবং সরঞ্জাম £-ক্রাইবিং ব্রক (কিংবা হারমাফ্রোডাইট ) মাকিং 

টেবিল, ছীল-রুল, এঙ্গেলপ্লেট, ডিভাইভার, ডট্পাঞ্চ এবং ছোট হামার । 

(ক) হারমাক্রোডাইটের সাহায্যে 
প্রথমে ফ্ল্যাট ফাইল এবং ট্রাই-স্কোয়ারের সাহায্যে খগুটির চাঁরিটি পার্থ এবং 

একটি উপরিভাগকে সমতল, পরস্পরের সহিত এক সমকোণী এবং উপরোক্ত 

মাপ বিশিষ্ট কর। পরে, উপরিভাঁগটিকে রং করিয্ন! লইয়া ষে স্কোয়ারটিকে 

ক্ম(কিতে হইবে উহার একটি বাহুর মাপকে খগুটির লম্বা মাপের সহিত যোগ কর। 

ইহাতে যোগফল 27+7-3$ ইঞ্চ হইবে। ইহার অর্ধ মাপ (অর্থাং,-1% ইঞ্চ) 
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হারমাফ্রোডাইটে ভুলিয়া, এবং ইহার বাঁক! লেগট্টিকে থা ক্রমে 4১031) এবং 0২র 

সংলগ্ন পাস্বভাগের সহিত মিলাইয়] এবং %. লাইন ছইটি টান (ছৰি নং--৯) 

£& ট & | 

1 

খা ] 

1১) 

* রি 8 (২) 
এইবার, স্কোক়্ারটির একটি বাহুর মাঁপকে খগ্ডটির চওড়া মাঁপের সহিত 

যোগ কর। ইহাতে যোগফল 17+17-23 ইঞ্চ হইবে। ইহার অর্ধ মাঁপ 
(অর্থাৎ 1? ইঞ্চকে ) হারমাফ্রোডাইটে তুলিয়া! উহা দ্বারা যথাক্রমে 4 

এবং 7০ পার্শভাগের সহিত মিলাইয়৷ পুর্বে মত [, এবং |! ছইটি লাইন 

টান। ইহাতে যে আকাঁরটি উৎপন্ন হইল, উহাই আবশ্তক স্্বোয়ার ব' 
বর্গক্ষেত্র (ছবি নং--২)। 

ইছার চারিটি কোপকে ডটপাঞ্চ দ্বার চিহ্নিত কর। 

ষ্টব্য £_-ইহা দ্বারা আবশ্তক “স্কোয়ার? বা বর্গক্ষেত্র জীক] শেষ হয় ঠিকই, 
কিন্তু, যে ক্ষেত্রে ধাতৃখণ্ডের মধ্যভাগে পরে তী আকারের ছিদ্র ঝরার প্রয়োজন 

হয় এ ক্ষেত্রে ড্রিল ব্যবহ্থার করার উদ্দেশ্তে খগুটির মধ্য বিন্দু বাহির করিতে হয়। 

পরে উহ্হাকে একটি ডট্পাঞ্চ দ্বারা চিঞ্চিত করিয়া লইয়া সেণ্টার পাঞ্চ দ্বারা 
গভীর করিতে হয়। 

€খ) জ্রাইবিং বকের সাহাষ্যে-_ 
(১) নং উদ্দাহরণের (খ) অস্ত্যায়ী খগুটির উপরিভাগকে লম্বা! এহং চওড়া 

দিকে সমান ছুই ভাগে ভাগ করিদ্বা 3 এবং 077 ছুইটি 'সেপ্টার লাইন 
টান।' এই লাইন হুইটি পরস্পরকে 0 বিন্মৃতে ছেদ করুক। ইহাকে ডটপাঞ্চ 
দ্বারা চিহিত কর ( ৮৬ নং পৃষ্ঠার ছবি)। 
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এখন, যেহেতু, যে স্কোকারটি আঁকিতে হইবে উহার প্রত্যেকটি বাহন 

মাপ ? ইঞ্চ, সুতরাং এই ? ইঞ্চের অর্দ মাপ (777 ইঞ্চ) উ্রীল রুল হইতে 

ডিতাইডারে তোল। এইবার, ০0-কে কেন্ত্ররূপে এই ডিগাইডার দ্বারা একটি- 

£. 3 

7 
(৩) (8) 

সার্কেল (বৃত্ত ) আক। মনে কর, এই সার্কেল ছু এবং তেন লাইন হুইটিকে 

7, 0, 2১5 বিলুতে ছেদ করে (ছবি নং--৩) |) 

খণ্ডটিকে এখন একটি এঙ্গেল-প্লেটেব গাত্রের সহিত মিল করিয়! লুশ্বভাঁবে 

ধর। মনে কর, এই অবস্থায় £]3 উপরদিকে এবং 100 নীচের দিকে 
আছে। এইবার জ্তাইবিং বক দ্বারা প্রথমে 0-এর মধ্য দিয়] একটি লাইন 
টান। পরে, খণ্ডটিকে ঘুরাইয়| 7)0.কে উপর দিকে এবং 734 কে নীচের 

দিকে রাখিবার পর উহ] দ্বার এর একই উচ্চতায় 

5-এর মধ্য দিদা আর একটি লাইন টান (ছবি 

নং-$& )। 

খগ্ডটিকে এখন 9০" ঘ্ুবাইয়া চওড়া দিক 
অবলম্বন্দে' মাকিং টেবিলের উপর পূর্বের মত 

এঙগেল-প্লেটের গায়ের সহিত মিলাইয়া লম্বভাবে 

ধর। মনে কর, এই অবস্থায় 1) উপর দিকে 

এবং ০73 নীচের দিক আছে। এইবার পূর্বের 
মত ফ্রাইবিং পলকের সাহায্যে 2 এবং ঘ*এর 
মধ্য দিয়! ছুইটি লাইন টান। ফাল, ঢাক্জিটি 
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লাইন ষে আকারটি উৎপন্ন করিল, উহ্হাই আবণ্তক “স্কোয়ার' বা বর্গক্ষেত্র 
(ছবি নং-_৫)। ্ 

শেষে, এই স্কোয়ারের চারটি কোণকে এবং [১, 0, ঘ, ৪, বিন্দু কয়টিকে 
ডট্পাঞ্চ দ্বার চিহ্নিত কর। 

(৪১) সমতল ধাতুখণ্ডের উপরিভাগে বড় গোল ছিদ্রে করার 
উদ্দেশ্য মাকিং হরা-- 

যর এবং সরঞ্জাম £--মাকিং টেবিল, এঙ্গেল প্লেট, ষীল-রুল, হারমাফ্রোডাইট, 
ডিভাইডার, স্কাইবিং ব্লক, ডট্ পাঞ্চ এবং ছোট হ্যামার | 

প্রথমে গণ্ডটির চারিটি পার্খ এখং একটি উপরিভাগকে সমতল, পরম্পরের 

সহিত সমকোণী এবং প্রদত্ত মাপ বিশিষ্ট 

কর। পরে, উপরিভাগটিকে রং করিয়া 

লইয়] ৮৬নং পৃষ্ঠায় বগিত (২)নং উদাহরণ 
অনুযায়ী প্রথমে খণগ্ডটির উপরিভাগের উপর 

দুইটি সেপ্টার লাইন টান এবং মধ্য-বিন্দুকে 
9 ডট পাঞ্চ দ্বারা চিহ্ত কর। মনে কর, 

ইহা 0 ( ছবি নং--১)। 

এখন, যে ডায়মেটারের ছিদ্র করিতে 

হইবে যথাক্রমে উহার অর্দ, অর্ধ হইতে ৭1) 

ইঞ্চ কম এবং 4% ইঞ্চ কম মাপ ডিভাইডারে 
তুলিয়া উহা! দ্বারা এবং পুর্ব্বোস্ত ০-কে 

সে'্টাররূপে তিনটি সার্কেল আক । মনে কর, এই সার্কেল তিনটি [, 
০), এবং | 

শেষের 2২ চিহ্নিত সার্কেলটি সেণ্টার লাইন দুইটিকে যে যে বিন্দুতে ছেদ 
করে উহাদিগকে ডট্ পাঞ্চ দ্বার! চিহিত কর এবং সেপ্টার লাইনের অন্তর্ব্ভী 
সার্কেংলর অংশকে সমান ছুই ভাগে ভাগ করিয। ভাগকারী বিন্দু কয়টিকে 
ডট্ পাঞ্চ ছার চিত কর ( পরের পৃষ্ঠায় ছবি নং--২)1 

(৩) 
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এইবার, ডিভাইডারে | ইঞ্চ মাপ তুলিয়া উহা দ্বারা এবং এই ডট্ 
পাঞ্চগুলিকে সেপ্টাররূপে সার্কেল আক । এই সার্কেলগুলির প্রত্যেকটি 
মধ্যের 0) চিহ্নিত সার্কেলকে স্পশ করিবে ( ছবি নং--৩)। 

(২) (৩) 

এখন, ড্রিল কবার উদ্দেশ্যে ডট পাঞ্গুলিকে সেন্টার পাঞ্চ দ্বার 

পাতীর কর। 

৫৫) গোল ধাতুখণ্ডের প্রান্তের কেব্দ্র (090৮০) বাহ 

করা-_ 

যে খগুটির প্রান্তে “সেণ্টাব* বাহির ক্গিতে হইবে উহাকে এথমে 

ধ্যাট ফাইল এবং ট্রাই স্কোয়াবেব সাহাযো সমল এবং অক্ষের সহিত 

এক সমকোণী (112176 21080191) কব। পবে, খড়ি কিংবা সাদা রং 

লাগাইয়! প্রাস্তটিকে সাদ কব। এখন, নিম্নলিখিত যে কোন একটি উপায়ে 
“সেপ্টার বাহির কর। 

(ক) হ্ারমাক্রোভাইট দ্বারা 
যন্ত্র এবং সরঞ্জাম £--হারমাফ্রোভাইট, ডট্ পাঞ্চ, সেপ্টার পাঞ্চ এবং ছোট 

হামার। 
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এমন একটি হারমাপ্রোভাইট লও ধাছার সোজা গেগটি বাকা লেগ 

হইতে একটু ছোট। এইবার, খণ্ডটির ভারমেটার (বাস) মাপ স্থির করিয়' 

] 

লইয়া উদ্ধার অর্ধ অপেক্ষা একটু ফম মাপ এই 

হারমাফ্রোডাইটে তোঁল। পরে, ইহার বীকা 

লেগটিকে খণ্ডের গোল উপরিভাগের সহিত স্পশ 

করাইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে পার্থের ছবির মত 

চাঁরিটি “আর্ক (910) বা চাপ' টান। এই 

“আর্ক কয়টি যে স্বানটিকে সীমাবদ্ধ কবে 
উহার ঠিক মধাগ্থান অনুমান করিষা এখানে ডট 

পাঞ্চ দ্বারা একটি বিন্দু চিন্ত দাও। এই বিন্দুটিই 

আবশ্তক “সেন্টার? | 

(খ) “অন্টার ফাইগার? (09009 হ0062 ) দ্বারা 

যন্ত্র এবং সরপঞ্রা :--সেপ্টার ফাইগার, জ্কাইবার, ডট্ পাঞ্চ এবং ছো' 

হ্বামার। 

থণ্ডটির ডায়মেটার মাপ অন্ুষারী একটি “সেপ্টার ফাইগ্ডার” লও ' 

ইহার পিন ছুইটিকে থণ্ডটির গোল উপরি- 
ভাগের উপর চাঁপিয়া৷ ধরিয়া ছুইটি স্থান 

হইতে সমতল প্রান্তের উপর ফ্কাইবারের 
সাহায্যে লাইন টান। এই লাইন দুইটি 

ষে বিন্দুতে পরপ্পক্নকে ছেদ করে উহ্থাই 

আবশ্যক “সেন্টার । এই বিদ্দুটিকে প্রথমে 
ডট পাঞ্চ দ্বারা! চিহ্নিত করিয়। পরে সেপ্টার 
পাঞ্চ ছ্বার৷ উহাকে গভীর কর়। 

গে) বেল-সেপ্টারিং পাঞ্চ (8911-9580508 8708) দ্বার।_ 

'বন্ত্র এবং সরঞ্জাম £-_ ধেল-সেন্টারিং পাঞ্চ এবং ছোট হামার । 

ইহাতে ফ্রাইবার দ্বারা কোন লাইন টানার বা চিক দেওয়ার গন্ত 
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বাহির হইতে কোন পাঞ্চ বাহ্হান্ধ করার প্রম্োজন হয় না। অতি 

সহজেই সেপ্টার পাঞ্চ বাহির হয়। 

£বেল-সেপ্টারিং পাথকে খঞ্জটিয় প্লাস্তে লম্বভাবে 

ধর । বাঁকভাবে ধরিলে ভুল ক্কানে 'সেপ্টার, চিহ্ন 

পরড়িবে। খখন উপর হইতে পাঞ্চটির উপর ছোট 
হামারের আঘাত দেও। যেখানে চিহ্ন পড়িবে উহাই 
মাবস্তক €সেণ্টার? | 

(ঘ) কনম্ছিনেশন সক্কোক্ারের “সেণ্টার হেড, 
দ্বারা 

যন্ত্র এবং সরঞ্জাম :-_কন্ধিনেশন স্কোয়ার, স্রাইবার, সেন্টার পাঞ্চ এবং ছোট 
হামার । 

কম্বিনেশন স্কোয়ারের “স্কোয়ার হেড'কে খুলিয়া ফেলিয়া “সেপ্টার হেড”- 
এর বাহু দ্ুইটিকে খগুটির গোল উপবি- 

ভাগের উপর এমনভাবে চাপিয়। ধর 

গাহাতে উহার ব্লেডের উপরিভাগ সমতল 

প্রান্তের উপর থাকে । এইবার ছুইটি 

বান হইতে সমতল প্রান্তের উপর ভ্ত্রাইবার 

হাবা “র্রেড'এর ধার সুত্রে লাইন টান। 

এই লাইন দুইটি যে বিন্দুতে পরস্পরকে 

ছেদ করে উহাই আবশ্যক “সেন্টার” । 

প্রথমে ডট পাঞ্চ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া 

পরে সেপ্টার পাঞ্চ ঘার1 উহ্াকে গভীর কর। 

৬) ছোটে শাফ টের প্রান্ত কী-ওয়ে (£০ড-দ৪/ ) আকা- 
যন্ত্র এবং সরঞ্রীম ঃ-_হারমাফ্রোভ্াইট, ডট্ পাঞ্চ, ক্রাইবিং ব্লক, হাল-কুল, 

টাই-স্কোন্লার, এজেল প্লেট, তী-ন্রক এবং ছোট স্বামীর । 

ফ্ল্যাট ক্কাইল এবং ট্রাই-স্কৌয়ারেক্স সাহাঘ্যে শাফটের প্রান্তকে প্রথষে 
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সমতল এবং অক্ষের সহিত এক দমকোণী (21206 2051191) কর। 
পরে, উহাকে খড়ি ইত্যাদি দ্বারা রং করিয়া লইয়৷ ৯২নং পৃষ্ঠায় বলিত 
€৫নং উদাহরণ অনুসারে হারমাফ্রোডাইট দ্বারা উহ্বার সেপ্টার বাহির 
কর। মনে কর ইছা 0| ডট্ পাঞ্চ দ্বার! ইহাকে চিহ্নিত কর। এখন, 
শাফটটিকে ভী-ব্রকের উপর রাখিয়া স্কাইবিং ব্লকের সাহায্যে এই 0-র মধ্য 

দিয়া একটি লাইন টান। মনে কর ইহা 4 [ছবি নং_১ (ক)। 
ভী-্ব্রকসহ শাফ.টিকে ঘুরাইয়। এই লাইনটিকে খণ্ডটির গোল কর! উপরিভাগের 
উপরও প্রসারিত কর | ছবি নং_-১ (খ) ]। 

এইবার ভী-ব্রককে ঘুরাইয়! পূর্বের মত রাখ এবং চীল-রুলকে মাকিং- 

টেবিলের উপর লম্বভাবে ধরিয়া এবং এঙ্গেল প্লেটের সহিত মিলাইয়! 

দেখ যে 47 লাইনটি কত উচ্চে আছে। এই উচ্চতা মাপের সহিত 
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কী-ওয়ের চওড়া মাপের অর্ধকে যথাক্রমে যোগ এবং বিয়োগ করিলে' 

যত হয় এ উচ্চতায় জ্কাইবিং ব্লক দ্বারা এই 473-র উপর এবং নীচের 
দিকে যথাক্রমে 2 দর এবং ডন দুইটি লাইন টান [ছবি নং--২(ক)]। 

ভী-ব্রকসহ শাফংটিকে ঘুরাইয1 শাফট-এর গোল করা উপরিভাগের উপরও 
এই লাইন ছুইটিকে প্রসারিত কর [ ছবি নং--২ (খ)]। 

এইবার ভী ব্লককে ঘুরাইয়! পৃর্ধবের মত রাখ এবং একটি ট্রাই-স্কোয়ারকে 
মাকি টেবিলের উপর রাখিয়া শাফ.টের 61 
প্রান্তের সহিত উহার ব্লেডের সমতল 
টপরিভাগকে মিলাইয় ধর | শাঁফ টটিকে ৫ 
এখন বামদিকে এমন ঘুরাও যাহাতে 2 
পাইনটি ট্রাই-স্কোয়ারের ব্লেডের ধারের 
সহিত ঠিক মিলিয় যায়। এখন, পূর্বের 
মত ্টীল-রুলের সাহায্যে দেখ যে, শাফ ট- 

এর পরিধিতে চু এবং [নু কত উচ্ছে 

আছে । এই উচ্চতা মাপ হইতে “কী-ওয়ের (৩) 

গভীরতা মাপ বিয়োগ কর এবং যাহা কল হয় শ্রী উচ্চতায় জ্কাইবিং ব্র+ 

দ্বারা 1 লাইন টান (ছবি নং--৩)। 

এখন ডট্ পাঞ্চ দ্বাবা ঢা, 0, ছু, লু বিন্দু কয়টিকে এবং গোল কর: 

উপরিভাগের উপর টান! লাইন দুইটিকে চিহ্নিত কর। 

(৭) গোল ধাতুখণ্ডের প্রান্তে “স্কোয়ার” (8৫5৪9) অর্থাৎ 

--ঘর্ক্ষেত কাকা 
মনে কর, খগ্ডটির প্রান্তে ? ইঞ্চ পাব ( অর্থাৎ-_বাঁহু) যুক্ত একটি 

“স্কোয়ার” আকিতে হইব । 

যন্ত্র এবং সবঞ্জাম £_-ভী-রক, মাফ্কিং টেবিল, ক্রাইবিং বক, উ্াই-স্বোয়ার 

(কিংবা কম্বিনেশন স্কোয়ার, ই্রীল-রুল, ডিভাইভাঁর, ডট্ পাঞ্চ এবং ছোট হামার । 

ফ্ল্যাট ফাইল এবং ট্রাই-স্কোয়ারের সাহায্যে প্রাস্তটিকে প্রথমে সমতল 
এবং অক্ষের সহিত এক সমকোণী (11506 2515812:) কর। পরে, 
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উক্াকে খত্ধি ইত্যাদি ছাক্স! সাঙ্গ! কং করিয়া লইয়া »২নং পৃষ্ঠায় হর্দিত 

£ুংলং উদাহরণ বচুযানী প্রান্তটির সেপ্টান্ব বাহির কয়। মদে কর, 

ইহা 9। 

এইবার মাকিং টেবিলেয় উপর তী-্ক 
রাখিয়৷ উহার উপ্রর খণ্ডটিকে রাখ এবং 

[ক্কাইৰিং বকের সাছায্যে সেন্টার 0-র মধ্য 
ঠি 21 দিয়! একটি লাইন টান। মনে কর ইহ! 

4 (ছবি নং-১)। 

এখন, একটি ট্রাই-ক্কোয়ার কিংবা 

কম্বিনেশন ক্কষোয়ারকে মাকিং টেবিলের 

(১) উপর এমনগাবে রাখ যাহাতে উহার 

ফ্লেডের সমতল উপরিভাগ খণ্ডটির প্রান্তের 

সহিত্ব মিলে এবং উহার ধাব 0-র মধ্য দিয়! যায় । 

খগুটিকে এইবাঁর ভী-ব্রকের উপর সাবধানে বাইয়া" পূর্বের ঞ&3 
লাইনটিকে ট্রাই স্কোয়ারের ব্লেডের ধারের সহিত মিলাও (ছবি নং-_২ )। 

& 

(২) 

এখন, ইউ্রাই-স্কোকারটিকে সরাইর| লইয়! ক্রাইবিং ব্লকের সাহায্যে সেপ্টার 

গ্)র মধ্য দিক্সা আর একটি লাইন টান। মনে কর ইহা ৫) (ছবি 

শংড )। 
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এইবার নিম্নলিখিত কে) অথবা! (খ) প্রণালী অনুসরণ কর। 

(ক) প্রণালী-_ 
মাঞ্কিং টেবিলের উপর একটি ীল-রুলকে খণ্টির প্রাস্তের (অথব! 

এলগেল প্লেটের) সহিত সমান করিয়া 

লম্বভাবে ধব এবং ক্ত্াইবি* বকের 

স্াইবারের সাহায্যে দেখ যে 07) লাইনটি 

কত উচ্চে আছে (ছবি নং_-৪)। 

যে স্কোয়াবটি জীকিতে হইবে উহ্ছাব 

একটি পার্থের (অর্থাৎ, বাহুর) মাপের 

অর্ধকে ( এইক্ষেত্রে, 22 ইঞ্চকে ) 

ইচার সহিত যোগ কব এবং এই যোগফল 

সমান উচ্চতায় স্তাইবিং ব্রকেব ক্রাইবাবকে 
নিয়ন্ত্রিত কর | পবে, টাল কুলকে সরাইয়! 

এঁ উচ্চতায় ক্রাইবিং ব্লক দ্বাবা একটি লাইন টান। মনে কর, ইহা ৪ চা 

(ছবি নং--৫)। 

খণ্ডটিকে এখন বামদিকে এমন ঘুরাঁও যাহাতে 07) লাইনটি ঠিক 
লম্বভাবে থাকে । লম্ব হইল কিনা তাঞা পূর্বোক্ত ২নং ছবির মত 

একটি ই্াই-স্কোয়ার দ্বারা মিলাইয়! পরীক্ষা কর। ট্রাই-ক্কোয়ারকে সর়াইয় 
7 
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এইবার পূর্বের মত স্রাইবিং ব্লক দ্বারা এ একই উচ্চতায় আর একটি 
লাইন টান। মনে কর ইহ! টেল (ছবি নং--৬)। 

খণ্ডটিকে এখন বামদিকে আরও ঘুরাও যাহাতে 4 লাইনটি লম্বভাবে 
থাকে । পূর্বের মত ্রই-স্কোয়ার দ্বারা এই লন্বকে পরীক্ষা করিয়া লইয়! 

হ্চাইবিং বক দ্বারা এ একহ উচ্চতায় ]) লাইন টান (ছবি নং--৭)। 
খগুটিকে এইবার আরও বামধিকে এমন ঘুরাও যাহাতে 07) 

লাইনটি লম্বভাবে থাক্ষে। পূর্বেব মত ট্রাই-স্কোয়াব দ্বাবা এই লম্বকে পৰীক্ষা, 

করিয়া লইয়া ক্কাইবিং ব্লক দ্বাবা শ্রী একই উচ্চতায় [], লাহন টান 
(ছবি নং-:৮)। 

ফলে, মধ্যভাবে যে আকাঁরটি উৎপন্ন হইল উহাঁই উদ্দিষ্ট “স্কোয়াব, 

বা বর্গক্ষেত্র | ডট্ পাঞ্চ এবং ছোট হামার ছাবা স্কোয়াবটির প্রতিটি কোণকে 
এবং প্রতিটি পার্খব বা বার মধ্য বিন্দুকে চিহ্নিত কর। 

(খ) প্রণালী-_ 
থগ্ডটিকে ভী-বরক হইতে নামাইয়া মাঞ্কিং টেবিলের উপর লম্বভাবে রাঁখ 

এবং সেপ্টার 0কে ডট্ পাঞ্চ দ্বাবা গভীর কর। এখন, যে স্কোয়াবটিকে 

আকিতে হইবে উহাব একটি পার্থেব (বা বাহুর ) অর্ধ মাপকে ( এইক্ষেত্রে 

2; ইঞ্চকে ) ডিভাইডারে তুলিয়া উহ দ্বারা এবং ০কে সেণ্টাররূপে 
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একটি সার্কেল আক। মনে কর, এই সার্কেল 07 এবং 4 সেন্টার 
লাইন ছইটিকে যথাক্রমে 73, চা, 3 লু 
বিন্দুতে ছেদ করে (ছবি নং--৯)। 

খগ্ডটিকে এখন আবার ভী-ব্রকের উপর 

রাঁখ এবং ইহাকে এমনভাবে ঘুরাও যাহাতে 
07) লাইনটি মাকিং টেবিলের উপরিভাগের 

সহিত সমাস্তর হয়। এই সমাস্তর হইয়াছে 

কিনা তাহা স্রাইবিং ব্রককে সরাইয় ইহার 

স্কাইবারকে 070-র উপর দিয়! চালনা করিয়া 

পরীক্ষা কব। চালনা করিবার সময় 

স্রাইবারেব মুখ যদি 0 এবং [)কে স্পর্শ করে তাহা হইলে 01) লাইন সনান্তর 
আছে ইহা প্রমাণ হইবে । একটি ট্রাই স্কে।য়/একে পুর্ন্বোক্ত ২নং ছবির মত 

রাখিয়া উহার ধাবাকে £1$র সহিত যিলাইলেও ইহা জানা যায়। এইবার, 

স্তাইবিং ব্লকের ক্কাইবারকে চর বিন্দুব সহিত মিলাইয়। উহ দ্বারা একটি সোজ! 

শাইন টান (ছবি নং--১০)। 

এখন, খণ্ুটিকে ক্রমান্বয়ে বামদিকে ঘুরাইয়া এবং প্রয়োজন মত 48 

এবং 00 লাইনকে লম্ঘভাবে রাখিয়া (লম্ব আছে কিনা তাহা 

একটি ট্রাই-স্কোয়ার দ্বারা পরীক্ষা করার পর) 0৯ না, এবং 12 বিন্দুর মধ্য 
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দিয়! এ একই উচ্চতায় ফ্কাইবিং ব্লক দ্বার] সোজা লাইন টান (যথাক্রমে 

ছবি নং_-১১, ১২ এবং ১৩) 

ফলে, যে আকারটি উৎপন্ন হুইল উহাই উদ্দিষ্ট “স্কোয়াব' বা বর্ক্ষেত্র। 

ডট পাঞ্চ দ্বার! স্কোয়ারটির প্রতিটি কোঁণকে এবং প্রতিটি পার্খ বা বাহুর 

মধ্য-বিন্দুকে (0, চা, ও লু কে) টিহ্নিত কর। 

(৮) গোল ধাতুখণ্ডের প্রান্তে 'হেল্সাগন' (65৪৪০) বা 

ষড়ভূজ আকা-_ 
যন্ত্র এবং সরঞ্াম £-_হাঁরমাফ্রৌডাইট, সবফেস গ্রেট কিংবা মাকিং 

টেবিল, ঠীল-রুল” ভী-্রক, সারফেস গেজ কিংবা স্কাইবিং ব্লক, ডিভাইডাব, 

ডট্ পাঞ্চ, এবং ছোট হ্থামার। ূ 

ফ্ল্যাট ফাইল এবং ট্রাই-স্কোয়ারের সাহাষ্যে 
থণ্ডটি প্রাস্তকে প্রথমে সমতল এবং অক্ষের 

মহিত সমকোণী (11210 21750197 ) কর। 

পরে, €নং উদাহরণের (ক) অনুযায়ী হোরমা- 

ফ্রোডাইট' দ্বার উহার সেণ্টার বাহির কর। 
মনে কর, ইহা0। ডট্ পাঞ্চ এবং ছোট 

কামার দ্বারা ইহাকে চিহিত কর। এখন, 
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খণ্ডটিকে তী-ব্রকের উপর রাখিয়। এই 0র মধ্য দিয়! স্তাইবিং ব্লকের সাহাঁষ্যে 
একটি মোজ। লাইন টান। মনে কর, ইহা! 7১0 (ছবি নং--১) 

খগ্ডটিকে এখন ভী-ব্রক হইতে নামাইয়। মাঞ্কিং টেবিলের উপর লম্বভাবে 
রাখ এবং হেক্সাগনটির পার্থের (বাহুর ) মীপকে ভিজাইডারে ভুলিয়৷ উহ! 

দ্বারা এবং 0কে সেণ্টাররূপে একটি সার্কেল আঁক । মনে কর, এই সার্কেল 
[0 লাইনকে 4 এবং 7) বিস্বৃতে ছেদ করে (ছবি নং -২)। 

৫) ০৩) 

এখন, এই 4 এবং 7) বিন্দু ছুইটিকে ডট পাঞ্চ দ্বার! চিহ্নিত করিয়। 

লইয়া যথাক্রমে ইহাধিগকে সেণ্টাররূপে এবং পূর্বের মাপযুক্ত ডিভাইডার দ্বারা 

ছুইদিকে ছোট “আর্ক (৪:০) অর্থাৎ চাপ” টান। এই “আর্ক সার্কেলকে 

যথাক্রমে 8, চি এবং 0 2 বিন্দৃতে ছেদ করুক ( ছবি নং--৩)। 

থণ্ডটিকে এইবার ভী রকের উপর রাখ এবং এমন ঘুবাঁও যাহাঁতে 4& 

[0 লাইনটি মাকিং টেবিলের উপরিভাগের 

সহিত সমান্তর হয়। এই সমান্তরতা পরীক্ষা 
করার জন্ত ক্রাইবি' ব্লকের স্তাইবারকে 47) 

লাইনটির উপর দিয়! সরাও। যদি স্কাইবার 

4 এবং 23 বিন্দু হুইটিকে স্পর্শ করে তাহ! 

হইলে 43 লাইনটি মাকিং টেবিলের 

সহিত সমাস্তর আছে ইহ প্রমাণ হুইবে। 

এখন, স্কাইবিং ব্লকের ক্রাইবারকে নিয়ন্ত্রিত 
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করিয়া 8 বিন্দুর সহিত মিলাঁও এবং উহার মধ্য দিয় স্রাইবিং বকের সাহায্যে 
একটি সোজা লাইন টান। ইহা ০-এর মধ্য গিয়া যাইবে। ক্কাইবারকে 

নিয়ন্ত্রিত করিয়া এখন "বিন্দুর সহিত মিলাও এবং ইহার মধ্য দিয়াও একটি 

লাইন টান। এই লাইন 7-র মধ্য দিয়া যাইবে (ছবি নং__৪)। 
থণ্ডটিকে এইবার ডানদিকে এমন ঘ্ুরাও যাহাতে ক্রাইবিং ব্লকের 

স্রাইবারকে নিয়ন্ত্রিত করিলে উহা 4 এবং 73 বিন্দু ছুইটিকে স্পর্শ করে। 
এখন- এ ক্াইবিং ব্লক দ্বারা 4-র মধ্য দিয়! একটি লাইন টান। ইহা 

7-এর মধ্য দিয়া যাইবে । এখন, স্কাইবারকে নিয়ন্ত্রিত করিয়! 74 বিন্দুর সহিত 
মিলাও এবং ইহার মধ্য দিয়াও একটি লাইন টান। এই লাইন 
70-এর নধ্য দিয়া যাইবে (ছবি নং_৫ )। 

খগুটিকে এখন ডানদিকে আব একটু এমন ঘুবাঁও যাহাতে 7, 

লাইনটি মাক্কিং টেবিলের সহিত সমাস্তর হয়। ক্তাইবিং ব্লকের স্রাইবারকে 
714 লাইনের উপর দিয়া সরাইয়! এই সমাস্তরত1 পরীক্ষা কর। ঢা এবং 4. 

বিদ্দুকে স্কাইবার স্পর্শ করিলেই ইহ! সম্ভব হইবে। এইবাঁব পূর্বের মত স্কাইবিং 
বক দ্বারা যথাক্রমে চা এবং 7) বিন্দুর মধ্য দিয়া লাইন টান। এই লাইন 
ছুইটি যথাক্রমে 4 এবং ড-এর মধ্য দিস! যাইবে (ছবি নং--৬)। 

ফলে' 40700 যে আকারটি উৎপন্ন হইল উহাই উদ্দিষ্ট “হেক্সাগন, 
বা ষড়ভূজ। 
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ষ্টব্ত__হেল্সাগনের একটি পার্খের মাপের পরিবর্তে যদি দুইটি বিপরীত 
পার্খের দূরত্ব মাপ দেওয়া থাকে, তাহা হইলে উহাকে 0577 দ্বারা গুণ 

করিয়া পার্খের মাপ বাহির করার পর উহ দ্বারা ভেক্সীগন আকা যাইতে 

পারে। কারণ,__হেক্সাগনের একটি পার্খের মাপ-হেক্সাগনের ুইটি বিপরীত 

পার্খের দুরত্ব 0577, 

(৯) গোল ধাতুখণ্ডের ডায়সেটারকে কমাইবার উদ্দেশ্ে 

মাক্কিং করা-_ 

কোন গোল ধাতুথণ্ডের ভাঁয়মেটারকে কমাইতে হহলে উহ্বাকে প্রথমে 

চাবি কোণযুক্ত, পরে আট কোণযুক্ত এবং শেষে ষোল কোণযুক্ত করিয়া 

লইয়! সধ্বশেষে « কোণগুলিকে 'রাউও? ফাইলিং গ্রথালীতে ক্ষয় করিষা উহাকে 

গোল করা হইয়া থাকে । আ্রতরাং, থগডটির দুইটি প্রান্তে এ$ই রকম 

একটি বর্গক্গেএ (5091 ) এবং অগ্টভূজ (0০65০ ) আকাব প্রয়োজন 

হইবে। নীচে আলোচনা করিবার সময় কেবল একটি প্রাঞ্েব ছবি দেওয়া 
হইয়াছে । কারণ, অন্য প্রান্ত ইহাবই অনুপ হইবে । 

যন্ত্র এবং সরঞীম £--হারমাফরোডাহট, ট্রাই স্কোয়ার, স্কাইবিং ব্লক, দ্রীল-কুল, 
ভী-ব্রকঃ মাকিং টেবিল এবং সাবফেস-প্লেট। 

প্রথমে, ফ্ল্যাট ফাইল এবং ট্রাই-স্কোয়ারের সাঁভাযো খণ্ডটির দুইটি প্রান্তকে 

সমতল এবং অক্ষের সহিত এক সমকোণা (11216 20510191) কর 

এবং উহ্াদিগকে খড়ি ইত্যার্দি ছারা সাদা করিয়া লহ্কয়া ৫নং উদাংরণের (ক) 

অন্যায়ী হারমাফ্রোডাইট দ্বার! দুইটি প্রান্তের সেপ্টার খাহির কর। মনে কর, 

যথাক্রমে ইহ1 0 এখং 071 

এখন, একটি ডট্ পাঞ্চ দ্বার! সেন্টার ছুইটিকে চিহ্নিত কর এবং 

থণগ্ডটিকে যে ভায়ষেটারের গোলে পরিণত করিতে হইবে উহার অদ্ধ মাপ 

ডিভাইডারে তোল। এইবার, যথাক্রমে 0 এবং 0 কে সেপ্টাররপে এ 

ডিভাইডার দ্বারা ছই প্রান্তে সার্কেল আক; পরে, ৭নং উদাহকণের (খ) 

প্রণালীতে ট্রাই-স্কোয়ার এবং স্রাইবিং ব্লকের সাহায্যে যেভাবে সার্কেলকে স্পর্শ 
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করাইয়! বরগক্ষেত্র (30915) আকার কথ! বল! হইয়াছে এভাবে ভ্রইটি 

প্রান্তে সার্কেলের সহিত মিলাইয়া বর্গক্ষেত্র আঁক। 

এইবার, ভী-ব্লকের উপর খণ্ডটিকে ঘুবাইয়া এবং চতুক্ষোণ আকারটির 
প্রত্যেক বিপরীত কোণকে স্পর্শ করাইয়া স্কাইবিং ব্লকের সাহায্যে লাইন (কর্ণ) 

টান। এই লাইন ছুইটি সার্কেলকে যে যে বিন্দুতে ছেদ করে, মনে কর 
উহা! 7 0, [২9 (ছবি নং--১)। 

এখন, এই ঘিন্দু করটির মধ্য দিয়া এবং ষথাক্রমে উপরোক্ত লাইন ছুইটিব 
সহিত সমান্তররূপে জ্রাইবিং ব্লক দ্বারা ছোট লাইন টান। ফলে, খণ্ডটির 
প্রান্তে আটটি বাহুযুক্ত আকার গঠিত হইল (ছবি নং--২ )। 

এখন, বাহুগুলিব প্রতোকটি কোঁণকে এবং মধ্য বিদ্দুকে ডট পাঞ্চ 
দ্বারা চিহিত কর। 

(১০) ফ্লেঞ্জের উপর ছয়টি বোল্ট ছিদ্রের 'সেণ্টাল চিহ্ন দেওয়া 

যন্ত্র এবং সরঞ্জাম £__হাঁরমাফ্রোডাইট, ছীল-রুল, স্ত্রাইবার, ডিভাইডার, 
ডট্ পাঞ্চ, ছোট হামার এবং সেন্টার পাঞ্চ। 

প্রথমে, একটি কাঠের খণ্ড দ্বারা ফ্লেঞ্জটির মধ্যভাগের ছিদ্রকে ডায়মেটার 
স্থত্রে ভরাট কর এবং এঁ কাঠ ও ফ্লেঞ্জেব উপরিভাগকে খড়ি দিয় সাদা কর। 

পরে ৫&নং উদাহরণের (ক) অনুযায়ী হারমাফ্রোডাইট দ্বার! ফ্লেগ্টির “সেপ্টার' 

(কেন্দ্র) বাহির কর; ইহা কাঠের উপর গড়িবে। মনে কর, ইহা 07 
এই সেণ্টারটিকে ডটুপাঞ্চ দ্বারা চিহ্তিঠ কর (ছবি নং--১) 



র্ 
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এখন, প্রীল-রুলের ধারের সহিত মিলাইয়া স্তাইবার দ্বার। এই সেপ্টারের 
মধ্য দিয়া একটি লাইন টান। এই লাইন যেন কাঠটির ধারের সহিত, 
প্রায় পমান্তর হয়। মনে কর, ইহ 73 (ছবি নং--২)। 

এইবার বোণ্টের পিচ-সার্কেলের যে ডায়মেটাব মাঁপ দেওয়! আছে উহার 
অর্ধকে ডিভাইডাবে তোল এবং 0-কে সেন্টারবপে এই ডিভাইডাঁর দ্বারা একটি: 

সার্কেল জাক। এই সার্কেল 403 লাইনকে ষে ছইটি বিন্দুতে ছেদ করে মনে 

কর উহ1 এনং 01 ডটপাঞ্চ দ্বার ইহাদিগকে চিহ্নিত কর (ছবি নং--৩)। 
এখন, বীক্রমে 2 এবং কে সেপ্টীররূপে এবং পূর্বের মাঁপযুক্ত 



১০৬ প্রাথামক ফিটিং 1শক্ষ। 

ডিতাইভার দ্বারা 4 লাইনের বাম এবং ডানদিকে চারিটি "আর্ক? 
অর্থাৎ “চাপ” টান। এই 'আর্ক'গুলি বোন্ট-সার্কেলকে যথাক্রমে যৈ 

চারিটি বিদ্ুতে ছেদ করে, মনে কর উহা 2, 9 এবং পু, ঢে (ছবি 
নং--৪)। এই ০১, ঘি, গু, 0, ঢ0ে ও বিন্দু কযটিই ছিদ্রের আবশ্তুক 

সেন্টার । 

হীলরুল এবং জ্কাইবার দ্বারা চি, য এবং পু 9কে যোগ করিয়া 
"লাইন টান। এই লাইন সেন্টার 0ের মধ্য দিয়া যাইবে (ছবি নং_৫)। 

1৯. 
(৫) (৬) 

এইবার, এই বিন্দু কয়টিকে ডট্পাঞ্চ ছারা গভীর কর এবং যে মাপের 
'বোণ্টের জন্ত ছিদ্র করিতে হইবে এ মাপ ডিভাইডারে তুলিয়া উহ! দ্বারা 
এবং এ বিন্দু কল্পটিকে সেপ্টাররূপে সার্কেল আক। এই সার্কেলগুলি সোজ! 
লাইনগুলিকে যে যে বিন্দুতে ছেদ করে উহাদিগকে ডটুপাঞ্চ দ্বারা গভীর 

কর (ছবি নং_-৬)। 

(১১) ফ্লেঞ্জের উপর আটটি বোল-ছোদ্রের সেণ্টার চিহ 

'দেওয়]- 

যন্ত্র এবং সরঞ্জাম £-_-মাকিং টেবিল, হারফাফ্রোডাইট, ঠীল-রুল, ফ্রাইবার, 

'ডিভাইভার, ক্রাইবিং ব্লক, ডট্পাঞ্চ। ছোট হামার, সেন্টার পাঞ্চ, ক্যাম্প, 
এবং এজ্েল প্লেট। 
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প্রথমে, একটি লম্বা কাঠের খণ্ড হবার! ফ্লেঞ্জটির মধ্যভাগের ছিদ্রকে উহার 

ডায়মেটার স্যত্রে ভরাট কর এবং এ কাঠ ও ফ্রেঞ্জের উপরিভাগকে সাঁদ। রং 

কর। পরে, ৫নং উদাহরণের (ক) অনুযায়ী হারমাক্কোডাইট ছারা ফ্লেগ্জের সেন্টার 

(কেন্দ্র) বাহির কর, ইহা কাঠের উপর পড়িবে । মনে কর, ইহা 0 

€১০৫নং পৃষ্ঠার ১নং ছবি দেখ )। এই সেণ্টারকে ডটুপাঞ্চ দ্বার। চিন্কিত কর। 

এখন, ্টীল-কুলের ধারের সহিত মিলাইয়! স্রাইবার দ্বারা এই সেপ্টারটির 

মধ্য দিয়া একটি লাইন টাঁন। এই লাইন যেন কাঠের ধারের সহিত 
প্রায় সমাস্তর হয়। মনে কর, ইহা 47 (১*৭*নং পৃষ্ঠার ২নং ছবি দেখ )। 

এইবার, বোণ্টের পিচ সার্কেলের যে ভায়মেটার দেওয়। আছে উহার 
অদ্ধম'প একটি ডিভাইডারে তোল এবং 0-কে সেপ্টাররূপে এই ডিভাঁইডার 

দ্বারা একটি সার্কেল আঁক। এই সার্কেল 4 লাইনকে যে ছুইটি বিন্দুতে 

ছেদ করে মনে কর, উহা 2 এবং 0 (১৫নং পৃষ্ঠার ওনং ছবি দেখ )। 

এখন, ফ্রেপ্রটিকে মাঞ্িং টেবিলের উপর টিঙ্গেল প্লেটের সহিত মিলাইয়। 

লম্ঘভাবে রাখ এবং ছুই পার্থ কাঠ বা শাতৃখণ্ড (2901108) দিয়া এবং ক্যাম্পের 

সাহায্যে এমনভাঁবে আটকাও যাহাতে ফ্লেঞ্জটি ঘুরিয়া না যাঁয়। এইবার, 
একটি ট্রাই-স্কোয়ারকে মাকিং টেবিলের উপর রাখ এবং ইহার ব্লেডকে ফ্লেঞ্জের 
উপরিভাগের সহিত টি ধর। ফ্েঞজটিকে এখন ভাবে এমন ঘুরাঁও যাহাতে 

€১) 

£ লাইনটি উহার ব্লেডের ধারের সহিত ঠিক মিলিয় যায়। “পরে, 

স্রাইবিং বক দ্বারা সেণ্টার 0-র মধ্য দিয়া একটী লাইন টান। এই 
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লাইনটি পূর্যোক্ত পিচ-সার্কেলকে যে ছুইটি বিন্দুতে ছেদ করে মনে কর, 
উহ 7২ এবং 9 ( ছবি নং--১)। 

ক্লেঞ্জটিকে এইবার ঘামদিকে এমন ভাবে ঘুরাঁও যাহাতে ক্রাইবিং ব্লককে 

মাফিং টেবিলের উপর দিয়া সরাইলে উহার ক্াইবারের মুখ ৮ এবং 9 
বিন্দুকে ম্পর্শ করে। এখন, ক্কাইবারকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সেপ্টার ০-র 
মধ্য দিয়া একটি লাইন টান; এই লাইন পিচ.-সার্কেলকে যে দুইটি বিন্বৃতে 
ছেদ করে, মনে কর, উহ £* এবং 0 (ছৰি নং--২)। 

ক্লেঞ্জটিকে এইবার ভানদিকে এমন ভাবে ঘুরাও যাহাতে ক্রাইবিং ব্লককে 
পৃর্যের মত সরাইলে উহার স্কাইবার চ. এবং চকে স্পর্শ করে। ক্কাইবারকে 

নিয়ন্ত্রিত করিয়া পূর্বের মত্ত সেন্টার 0-র মধ্য দিয় আর একটি লাইন 

(৩) (8) 
টান। এই লাইন পিচ.-সার্কেলকে যে ছুইটি বিন্দুতে ছেদ করে, মনে কর, 
উহ! ড এবং ডুড (ছবি নং--৩)। 

ফলে, £*, ৮, ঘ্ভ, ৪, 0, 0, এবং ছু রে আটটি বিন্দু পাওয়া! গেল 

উহ্বাই আবশ্ঠক বোণ্ট-ছিদ্ডরেব সেপ্টার। 
ডটপাঞ্চ দ্বাবা এই সেপ্টারগুলিকে এখন চিন্ধিত কর এবং যে মাপের 

বোণ্টের জন্ত ছিদ্র কবিতে হইবে ডিভাইডারে এ মাপ তুলিয়া উহা হ্বারা 
যথাক্রমে এই বিন্দু করনটিকে সেপ্টাররূপে সার্কেল আক। এই সার্কেলগুলি 

সোজা লাইনকয়টিকে যে যে বিন্দুতে ছেদ করে, উহবার্দিগকেও ডট্পাঞ্ 

সবার" চিহ্বিত কর। শেষে, বোণ্ট-ছিদ্রের সেপ্টারগুলিকে সেন্টার পা্চ 
দ্বার! গভীর করিয়া লও ( ছবি নং--৪ )। 



ফিটিং বিভাগেত্র কম্নেকটি কার্য প্রণালী 
(90176 [10010 9170 72101565 ) 

(১) চত্ফোণ ধাতুখণ্ডর প্রাত্যকটি উপরিভাগকে সমতল 

(18) এবং পরম্পরের সহিত সমকোণী (818৮6 ৪0£18) 

কলা 

যন্ত্র এবং সরঞ্জাম £--ফ্র্যাট ফাইল, উ্রাই-স্কোয়ার, ই্রেইট এজ, বেঞ্চ ভাইস 

এবং ভাইস ক্ল্যাম্প। 

প্রথমে একটি “ডেটাম সারফেণ (109:870 90:906) তৈয়ার কর, 
অর্থাৎ, এমন একটি উপরিভাগ তৈয়ার কর যাহাকে 

ভিত্তি করিয়! বাকী উপরিভাগগুলির সমতলত 9 
| 4 

এবং সমকোণত্ব পরীক্ষা কর! হইবে। সুতবাং ৃ ৮ 

খণ্ডটির প্রশস্ত উপরিভাগের ষে কোন একটিকে, 

মনে কর 4307)কে, একটি সেকেও-কাট স্তরের 

ফ্যাট ফাইল দ্বারা প্রথমে ক্ষয় করিয়। সমতল কর | 

এবং এই সমছলটা “ইট এজ' কিংবা ট্রাই- 

স্কোয়ারের ব্লেড দ্বারা (প্রথম থণ্ডেরু ১৮১নং ও ৫ 

7 
রণ 

১৮৭ নং পৃষ্ঠার ছবির মত ) পরীক্ষা কর। 

পরে, ইহার বিপরীত দিকের উপরিভাগটিকেও 
( এইক্ষেত্রে 2 0নুকে ) পূর্বের মত সমতল করিয়! পরীক্ষা কর। 

এখন, খগ্ডটিকে যে মাপের পুরু করিতে হইবে এঁ মাপ একটি আউট-সাইড 

ক্যালিপার্সে তোল এবং উহা! দ্বারা পূর্বোক্ত উপরিভাগ ছুইটির দুরত্ব 
( অর্থাৎ, পুরু মাপ ) এবং সমান্তরত| ( চ2:811911510 ) পরীক্ষা কর। 

এইবার, খণ্ডটির একটি পার্কে, মনে কর 4ানা)কে ফাইল দ্বার! 
এমনভাবে ক্ষয় কর যাহাতে উহা সম্পূর্ণ সমতল হয় এবং পূর্বোক্ত 
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“ডেটাম সারফেস 4807)র সহিত এক সমকোণী (115176 ৪:16018: ) 

অর্থাৎ “স্কোয়ার, হয়। ট্রাই-স্কোয়ারের কোণ দ্বারা এই দমকোণ এবং ব্লেড 
বারা সমতলত! পরীক্ষা কর। 

এখন, এই 47177) পার্টির সন্নিহিত অপর একটি পার্খকেও-__মনে 

কর 45 মাকে, পূর্বের মত ফাইল দ্বারা ক্ষয় করিয়া! সমতল এবং 
“ডেটাম-সারফেস” 4301) র সহিত “স্কোয়ার” অর্থাৎ সমকোণী কর। 

পূর্বের মত ট্রাই-স্কোয়ার দ্বার। কোণ এবং সমতলতা দুই-ই পরীক্ষা! কর। 
এইবার, এই 43773 পার্থের সন্নিহিত 73৮00 পার্খটিকেও ফাইল 

দ্বার] পূর্বের মত সমতল এবং এডেটাম সারফেস, 4307)-র সহিত 

সমকোণী কর। ট্রাই-স্কোয়াব দ্বারা সমকোণ এবং সমতলতা পরীক্ষা করার 

সময়, থণ্ডটিকে যে মাপের চওড়া করা প্রয়োজন প্র মাপ একটি আউট- 

সাইড কালিপার্সে তুলিয়৷ উই! দ্বার! খণ্টির চওড়া মাপকেও ( অর্থাৎ, ইহার 

এবং 4১72 77)-র ব্যবধানকেও ) পরীক্ষা কর। 

শেষে, এই 091) পার্টিকে ফাইল দ্বারা ক্ষয় করিয়া সমতল 
এবং “ডেটাম সারফেস” £010-র সহিত সমকোণী (11116 27520181) 

কর। ট্রাই-স্কোয়ার দ্বারা সমকোণ এবং সমতলতা পরীক্ষা করার সময় 

খগ্ডটিকে যে মাপের জন্বা কর! প্রয়োজন ত্র মাপ একটি আউট-সাইভ 

ক্যালিপার্সে তুলিয়া উহ! দ্বারা খণ্ডটির লম্বা মাপকে ও € আর্থাৎ, ইহার এবং 

27713 র ব্যবধানকেও ) পরীক্ষা কর। 

সর্বশেষে, খগুটির প্রত্যেকটি উপরিতাগ ঠিক সমতল এবং সন্নিহিত 

উপরিভাগের সহিত এক সমকোণী হইয়াছে কিনা, লম্বা, চওড়া এবং পুরু 

মাপ যেমন রাখা প্রয়োজন তাহা হইয়াছে কিনা, আবার পরীক্ষা কর; 
এবং নিভূলিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হও । 

২) সমতল ধাতখণ্ডের ভিতরে হড় গোল ছিদ্রে করা-_ 
যন্ত্র এবং সরঞ্জাম £--| ইঞ্চ মাপের ই্রেইট শ্াঙ্ক টুইট ড্রিল, ড্রিল-চাক, 

ক্রসক/ট চিজেল, হামার, হাফ রাউও্ড ফাইল, ইন-সাইড ক্যাপিপাদ? এবং 
ছোট ট্রাই-স্কোয়ার । 



ফিটিং বিভাগের কয়েকটি কার্ধ্য গ্রণালী ১১৯ 

প্রথমে খণ্ডটির সমতল উপরিভাগের উপর ৯* নং পৃষ্ঠায় বধিত মাঞ্িং 
প্রণালীর ৪নং উদ্দাহরণ অনুযায়ী মাকিং কর, অর্থাৎ চিহ্ন দাও। পরে, 

] ইঞ্চ মাপের ট্ট্রেইট শ্থাঙ্ক টুইষ্ ড্রিলকে ড্রিল-চাকের মধ্যে পরাইয়। উহার 
্যাঙ্ককে ড্রিলিং মেশিনের ম্পিগুলের মধ্যে প্রবেশ করাও । এইবার, খণ্ডটির 

নীচে প্যাকিং (780305) রূপে কাঠের "একটি খণ্ড বাখিয়৷ লইয়। 

দ্রিলিং মেশিনের ভাইসে উহাকে শক্ত করিয়া এমনভাবে আটকাও যাহাতে 

ম্পিগওলকে নাম।ইলে ড্রিলের মুখ করণীয় ছোট ছিদ্রগুলির যে কোঁন 

একটির সেপ্টার-চিহ্কেব ঠিক উপরে আদে। এই সেণ্টার অবলম্বনে ড্রপ 
দ্বার। একটি ছিদ্র করু। 

এইবার ভাইসকে কিংব! খণ্ডটিকে প্রয়োজনমত সরাইয়! বাকী চিহৃগুলিকে 
সেণ্টার করিয়। পৃর্বের মত ছিদ্র কর। 

ছিদ্র করা শেষ হইয়া গেলে খগ্ডটিকে ভাইস হইতে খুলিয়া আনিয়া 
একটি ভারী ধাতুখণ্ডের উপর রাখ এবং ছিত্রগুলির অস্তরস্তী ধাতু অংশকে 
একটি ক্রম-কাট চিজেল দ্বারা ( সম্মুখ এবং পিছন ছুইদ্িক হইতেই হ্যামারর 

আঘাত দিয়! ) কাটিয়া ফেল। 

এখন, একটি রাফ, স্তরের হাফ, রাউণ্ড ফাইলের গোঁল উপরিভাগ 
দ্বার ভিতরের উচ্চ অংশগুলিকে ক্ষয় কর। 

শেষে, যথাক্রমে সেকেণ্ড কাট এবং ম্মথ স্তরের হাফ, রাউও ফাইল 

দ্বারা ভিতরের অংশকে এমনভাবে ক্ষয় কর যাহাতে ডট্ পাঞ্গুলির অর্ধ 
থণ্ডটিতে থাকিয়া যায়। ছিদ্রটিকে যে ভায়মেটার মাপের, করা প্রয়োজন 

এ মাপ একটি ইনলাইড ক্যালিপার্সে তুলিয়া উহ! খার! ডায়মেটার মাপ 

ঠিক এঁ রকম হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা কর। ইহা ভিন্ন, উহার ভিতরের 
ংশ সমতল এবং খণ্ডটির উপরিভাগের সহিত সমকোণী, অর্থাৎ “স্কোয়ার, 

হইয়াছে কিন! তাহাও একটি ছোট ট্রাই-স্কোয়ার দ্বার] পরীক্ষ। কর। 

(৩) সমতল ধাত্ধণ্ডের মধ্যভাগে “স্কোয়ার, (৪%৪:০ ) বা 

বর্গক্ষেত্র আহ্কারের ছিদ্রে করা-_ 
যন্ত্র এৰং সরঞ্জাম :--রেঞ্চ ভাইন, তাইস ক্ল্যাম্প, টুইস্ট ড্রিল, ক্রসূ-কাট: 
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'চিজেল, হামার, আট ইঞ্চ 'সেফ এজ' স্বোয়ার-ফাইল, ইন-দাইড ক্যালিপাস, 
ছোট ট্রাই-স্কোয়ার, এবং স্কোয়ার প্লাগ গেজ । 

মনে কর, খণ্ডটির মধ্যভাগে ঠু ইঞ্চ মাপের একটি "স্কোয়ার" বা বর্গক্ষেত্র 
'মাকারের ছিদ্র করিতে হইবে। 

প্রথমে ৮৭নং পৃষ্ঠায় বণিত “মাঞ্কিং অধ্যায়ের ওনং উদ্দাহরণ অনুসারে 
খগুটির উপর যথাস্থানে “স্কোয়ার” চিহ্হিত কর। পরে, ইহার মধ্যবিন্দুটিকে 

“সন্টার'রূপে এবং ইহার একটি পার্খ অপেক্ষ। | ইঞ্চ কম (এইক্ষেত্রে ;-8-] 

ইঞ্চ) মাপের একটি টুইই ড্রিল দ্বারা ড্রিলিং মেশিনের সাহায্যে একটি 
'গোল ছিদ্র কর। 

এখন, চারিটি কোণের বাড়তি ধাতুতে একটি ক্রস্-কাট চিজেল হ্বারা 
ক্ষয় করিয়া লইয়া, প্রথমে রাফ. এবং পরে ম্মুথ স্তরের “সেফ এজ 

স্কোয়ার ফাইল ভ্বারা' ছিদ্রটির প্রত্যেকটি পার্কে এমনভাবে ক্ষয় কর 

যাহাতে উহা আবশ্তক মাপের ( এইক্ষেত্রে ঠু ইঞ্চ) হয় এবং খণ্ডটতে 

উটগ্ণাঞ্চের অর্থ থাঁকয়া যায়। এখন, একটি ইন-সাইভ ক্যালিপার্পে এই ? 
ইঞ্চ মাপ তুলিয়া! উহ! দ্বার! ছিত্রের ছুইটি বিপরীত পার্থের ব্যবধান ঠিক 

? ইঞ্চ হইয়াছে কিন! তাহা! পরীক্ষা কর। ছিদ্রের ভিতরদিক খণডটির 

উপ[রিভাগের সহিত “স্কোয়ার” অর্থাৎ এক সমকোণী হইয়াছে কিন! তাহাও 

ছোট একটি ট্রাই-স্কোমার দ্বার! পরীক্ষা কর। 

এইবার, একটি সেকেগ্ড কাট স্তরের ট্র্যাঙ্থলার ফাইল দ্বারা কৌণগুলিকে 
তীক্ষ কর। 

শেষে, একটি “স্কোয়ার প্লাগ গেজ'কে ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়। 

ছিদ্রের মাপ, কোণ, ইত্যাদি একেবারে ঠিক হুইল কিন! প্র বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ হও । 

(৪) গোল ধাতুখণ্ডক্কে ছয়টি সান পার্থভাগযুক্ত (ষড়ভুজ ) 
অর্থাৎ, “হেকৃসাগন? ( 5৪৫০৪ ) আকারে পল্সিণত কন।-_ 

যন্ত্র এবং সরঞ্জাম :--হাক্-স, ফ্ল্যাট চিজেল, হ্থামার, ফ্লাট ফাইল, ট্রাই- 

এস্কোকার, বিভেল গ্রত্রীক্টর, কিংবা বিভেল গেজ' রেঞ্চ ভাইন এবং ভাইস ক্ল্যাম্প। 
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প্রথমে খগ্ডটির ছুইটি প্রাস্তকে সমতল করিয়! লইয়া ১**নং পৃষ্ঠায় বণিত 

নকিং প্রণালীর ৮নং উদ্দাহরণ অনুযায়ী উহাতে “হেক্সাগন” বা ষড়ভূজ চিহ্নিত 
কর। এখন, লক্ষ্য কর যে, এই আকারের বাহিরে কি পরিমাণ ধাতু আছে। 

দি বেশী ধাত থাকিয়া থাকে তাহা হইলে উহাকে হ্যাক-স' বার কাটিয়। 

ফেল। আব, যদি কম ধাতু থাকিয়া থাকে তাহ! হইলে একটি ফ্ল্যাট চিজেল 
দ্বারা চিপিং করিয়া] উাকে ক্ষয় কর। 

এইবার, প্রথমে বাঞ্ার্ড স্তরের এবং পরে সেকেণ্ড কাট সুরের ফ্যাট 

ফাইলের সাহায্যে আঞ্কত হেক্সাগনেব 

একটি পার্কে, মনে কব [কে ফাইলিং 

করিয়া এমনভাবে সমতল এবং প্রাপ্তের 

সঠিত স্মকোণী (151]5 2100012] ) 

কর যাহাতে ডট্পাঞ্চ চিহ্কের অদ্ধ ক্ষয় 

হইয়া [গয়! বাকী অদ্ধ খণ্ডটিতে থাকিয়া 

যায়। পাশ্বটিঠিক সমতল এবং 'প্রান্তের 

সঠিত এক সমকোণা (অর্থাৎ, “স্কোয়ার?) 

হইয়াছে কিনা তাহ] একটি ট্রাই-স্কোয়াব দ্বার! পরীক্ষা কর্ন। 

এইবার, 7/-ন সংলগ্ন অন্ত একটি পার্কে মনে কর 4১3কে, ঠিক 

চর মত ফাইলিং করিয়। সমতল এবং প্রান্তের সভিত সমকোণী বা 

স্কোয়ার কর। এখন, একটি বিঙেল প্রট্রাক্টুরকে 190* তে নিবদ্ধ করিয়া 

ণহয়] উভা দ্বারা [4১ এবং £03-র অন্তবন্তী কোণ 190 হইয়াছে কিন। 

তাভা পরীক্ষা! কব। 

এই প্রকারে যণাক্রমে 20১ 01), 7072 এবং [77 পার্খ কয়টিকেও সমতল 

এবং প্রান্তের সভিত “স্কোয়ার” করিয়। অন্তর্বগী কৌঁণকে 120” করিয়। লও | 

শেষে, হেক্সাগনের যদি পার্বের মাপ দেওয়া থাকে, তাহ! হইলে 

উহাকে 1732 দ্বারা গুণ করিয়া লইয়া এঁ মাপ একটি আউট-সাইভ 

ক্যালিপাসে তোল এবং এই ক্যালিপাস দ্বারা 774, 700 ইনার 

দুইটি বিপরীত পার্খের দূরত্বকে পরীক্ষা কর। 
৪8 
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৫৫) শ্রাফটের উপর “কী-ওয়ে' (ছ্৪্-ক্ঞ্য) তৈয়ার করা-_ 

যন্ত্র এবং সরঞ্জাম £-_ ক্রস্-কাট চিজেল, হামার, সাইড চিজেল, ডায়মণ্ড, 

পয়েপ্ট চিজেল, সেফ এজ গ্কোপ্লার ফাইল, ট্র্যান্ুলার ফাইল, ইন সাইড 
ক্যালিপাস? ট্রাই-স্কোয়ার, ডেপ থ গেজ, বেঞ্চ ভাইস এবং ভাইস ক্ল্যাম্প। 

প্রথমে ৯৩নং পৃষ্ঠায় বণিত মাক্কিং প্রণালীর ৬নং উদাহরণ অনুযায়ী শাফ.টের 

সমতল প্রান্তে এবং গোল করা উপরিভাগের উপর “কী-ওয়ে” (265-29 ) 

চিহ্নিত কর। পরে, চিহ্ছিত স্থানকে একটি ক্রস্-কাট চিজেলের সাহায্যে 

(প্রতিবার অনুমান 7; ইঞ্। ক্রমে ) ক্ষয় করিয়া নালী তৈয়ার কর। নালীটি 
এমন চওড়া হওয়া! প্রয়োজন যাহাতে ডট্ুপাঞ্চ চিহ্বের অর্দ ক্ষয় হইয় গিয়া 
বাকী অর্ধ শাফটের উপরে থাকে । এখন, কী-ওয়েকে যে মাপের চওড়া 

করা প্রয়োজন এ মাপ একটি ইন-সাইভ ক্যালিপার্সে তুলিয়া উহা দ্বারা 

চওড়া মাপ ঠিক হইয়াছে কিনা তাহ! পরীক্ষা কর। এইবার, একটি «সাইড 
চিজেল” দ্বার! এই নালীর পার ছুইটিকে ক্ষয় করিয়। মস্থণ কর । 

এখন, একটি “সেফ. এজ” রকমের স্কোয়ার ফাইলের সাহায্যে নালীর 

তলদেশকে সমতল কর এবং একটি ট্রাই-স্কোয়ার দ্বারা এই সমতলতা পরীগ্গণ 

কর। কী-ওয়েকে যে মাপের গভীর কর! প্রয়োজন উহা] 'ডেপথ গেজ” 

যান্ত্র তুলিয়া উহা! দ্বারা গভীরতা মাপ ঠিক হইয়াছে কিন! তাহা পরীক্ষা 
কর। শেষে, ট্র্যাঙ্থলার ফাইল এবং ভায়মণ্ড পয়েণ্ট চিজেল দ্বারা নীচে দিকের 

কোঁণ দুইটিকে তীক্ষ করিয়া সমকোণী কর। 

৩১ গোল ধাভ্খণ্র ডায়মেটারকে কমান-- 

যন্ত্র এবং সরঞ্জাম £--হাঁক-স, ফ্ল্যাট চিজেল, হ্যামার, রাফ. এবং সেকেও 

কট স্তরের ফ্ল্যাট ফাইল, স্টীল-রুল, আউট-সাইভ ক্যালিপার্স, বেঞ্চ ভাইস, 

এবং ভাইস ক্যাম্প । 

ইহা সাধারণতঃ লেদ মেশিনে "্টানিং) ( গু5105) করিয়াই করা 

হইয়া থাকে । কারণ, ইহাতেই এই কাজ সহজে এবং ভালভাবে কর! 

যার়। ফিটিং বিভাগে ফাইলিং করিয়া ইহা করিতে হইলে প্রথমে “চিপিং 
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প্রণালীতে গোল আকারকে ক্ষয় করিয়া চারিকোণযুক্ত, পরে এই চারি 
কোণকে ক্ষয় করিয়া আট কোণযুক্ত, তাহার পরে আবার এই আটকোণকে 

ক্ষয় করিয়া যৌলকোণযুক্ত, এইভাবে ক্রমশঃ কোণের সংখ্যা বাড়াইতে 

হয়। শেষে, “রাউও ফাইলিং, প্রণালীতে ফাইল চালন। করিলেই উহা 

গোল হইয়া যাঁয়। 

মনে কর, দেড় ইঞ্চ ভায়মেটারের একটি গোলখগণ্ডকে ? ইঞ্চ ডায়মেটারের 

গোলে পরিণত করিতে হইবে। সুতরাং, প্রথমে ১*৩নং পৃষ্ঠায় বণিত মাকিং 
প্রণালীর ৯নং উদাহরণ অনুযায়ী খণটির দুইটি প্রান্তে গোল, চতুফ্ষোণ এবং 
অষ্টকোণ আক।র আক এবং কোণের বিন্দুগুলিকে ডটুপাঞ্চ দ্বার! চিহ্নিত কর। 

এখন লক্ষ্য কর যে, চিহ্নিত চতুক্ষোণ আকারটির বাহিরে কি পরিমাপ 

ধাতু আছে। যদ বেশী পরিমাণ ধাতু থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে হাক্-স 
দ্বারা কাটিয়া ফেল। আর, যদি সামান্ত ধাতু থাকিয়া! থাকে, তাহা হহলে 

একটি ফ্র্যাট চিজেলেব সাহায্যে ধীরে ধাঁবে চিপিং করিয়৷ এই চাবরিটি কোণকে 

এমনভাবে ক্ষর কর যাহাতে উভ্তাতে আটটি কোণ গঠিত ভয় এবং 

প্রতিটী পার্থ প্রায় সমান হয়। ইহাব পর, একটি রাফ. স্তবের দশ ই ফ্ল্যাট 

ফাইল দ্বারা এই আটটি কোণকে ক্ষয় করিয়া ষোল কোণ কর। 

এইবার, একটি সেকেও্ড কাট ফাইল দ্বারা "ড্র এবং “রাউণ্ড ফাইলিং 
নিয়মে কোণগুলিকে ক্ষয় করিয়া গোল কর। এই গোল করার সময় 

লক্ষ্য রাখ যে, অঙ্কিত ভিতরের সার্কেলটিব্র পরিধির ডট্পাঞ্চগুলি যেন 

অধ্ধ ক্ষয় হইয়! বাকী অদ্ধ খগণ্ডটিতেই থাকিয়া যাঁয়। 

শেষে, খণ্ডটিকে যে মাপের গোল করা প্রয়োজন এঁ মাপ একটি 
আঁউট-সাইভ ক্যাঁলিপার্সে তুলিয়া উহ দ্বারা পরীক্ষা করিয়! দেখ যে, খণ্ডটি 
ঠিক 7 ইঞ্চ ডায়মেটারের গোল হইয়াছে কিন1। 

বে) “টেপার পিন'-এর জন্য ছিদ্র করা 

য্ত্র এবং সরঞ্জাম £-টুইষ্ট ড্রিল, ড্রিল-চাঁক, টেপার রীমার, এবং রমার 

হাগুল। 
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“টেপার পিন” ব্যবহার করার জন্য দুইটি অংশকেই একত্র ছিদ্র করার 

প্রয়োজন হয় (যেমন কলার এবং ম্পিগলের বেলায় )। এই 

ছিন্র পিনটির লরু দিকের যে ডায়মেটার উহা অপেক্ষা একটু ছোট 
মাপের হওয়া আবগ্তক। ম্বতরাং প্রথমেই লক্ষ্য কর যে, “টেপার 

পিন'-এর সরু প্রান্তটির ডায়মেটার কত। এই ভায়মেটার মাপ হইতে 

একটু কম মাপের একটি টুইষ্ট ড্রিল লইয়! পর্িল-চ'ক'এর মধ্যে উহ্াকে 

গ্রবেশ করাও। এখন, পড়ল চাক”টকে ড্রিলং মেশিনের ম্পিগুলের মধ্যে 

প্রবেশ করাইয়া যে দুইটি অংশকে একত্র ছিদ্র করিতে হইবে উহাদিগকে 

একত্র ডাইসে আটকাইয়া লইয়! ছিদ্র কর। 

পরে, ক্রমশঃ সরু করা অর্থাৎ “টেপার শ্রেণীর একটি রীমারকে 

হাঁওলের সাহায্যে ঘুরাইয়া এ ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাও । ব্ীমারকে 

কতদুর পধ্যস্ত ভিতরে প্রবেশ করাহতে হইবে তাহা নির্ভর করে “পিনএর 

মাপের উপর। সুতরাং, পিনটি যতক্ষণ পয্যস্ত না ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ 

করার উপবোগী হয় ততক্ষণ ধীরে ধীরে রীমারকে ছিদ্রের মধ্যে 

চালন। কর। 

“€টপার পিন'-এর জন্য ছিদ্র করার উপযোগী ড্রিলের মাপ- 

টেপার পিন? সর্বদা এক নিদিষ্ট মাপে তৈয়ারী হয় হয় এবং ইহার 

ডায়মেটার সাধারণতঃ 1:48 হারে ক্রমশঃ সরু করা থাকে । “টেপার 

পিন”এর মাপ সর্বদা উহার মোট! প্রাস্তটির ডায়মেটার এবং লম্বা মাপ 

দ্বার প্রকাশ কর! হুইয়] থাকে । যেমন» একটি টেপার “পিন-এর মাপ--. 

3 ইঞ্চ ডায়মেটার এবং ছুহই ইঞ্চ লম্বা। যেহেতু ইহা প্রাত ইঞ্চে 

1:48 ইঞ্চ হারে সরু করা, সুতরাং, ইহার সরুদিকের ভায়মেটার 

০16 রা 272 
- 0'2706 ইঞ্চ 

-( মোটামুটিভাবে ) ঢু ইঞ্চ। 
সুতরাং, এই পিনের জন্য $? ইঞ্চ মাপের ড্রিল দ্বারা ছিদ্র করিতে 

হইবে ইহা স্থির হয়। 
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(৮) পুলা” এবং “শাফ এ টেপার “হী” পরান-_ 

যন্ত্র এবং সরঞ্জাম £ম্মথ ফাইল, হামার, কাঠের খণ্ড, এবং 
কী-ড্রিফ.ধ। 

প্রথমে শাফটের উপরিভাগ, পুলীর ছিদ্র এবং ইহাদের “কী ওয়ে”কে 

ভাঁপভাবে মুছিয়া লও | পরে, পুলীটিকে “কী-ওয়ের গভীরতা যেদিকে বেশী 
এণিক সন্দুখে রাখিয়া শাফটেব উপর এমনভাবে আরোহণ করাও যাহাতে 

শাফট এবং পুলীব “কী-ওয়ে* পরস্পর ঠিক মিয়িল। যায়। 

এখন, একটি ম্্থ ফাইল হ্বারা “কী,-র চারিটা কোণের তীক্ষতাকে 

সামাগ্ত কমাইয়া লও এবং যে প্রান্ত মোটা উহাকে সন্মুখদিকে রাখিয়ি! 

“কী-ওয়ে'র মধ্যে “কী'কে প্রবেশ করাও । এইবার «“কী'র মাথার উপর 

একটি কাঠের খণ্ড রাখিয়। যতক্ষণ পধ্যন্ত না “কী” ভিতরে মোটামুটিভাবে 
প্রবেশ করে এবং ভিতবে আটকাইয়া যায় ততক্ষণ উহার উপর আঘাত দাঁও। 

প্রত্যক্ষভাবে ই্টালের তৈয়ারী হামার দ্বাথা কখনও “কী'র উপর আঘাত 

দিও না। ইহাতে “কী'র মাথা বিরুত হইয়। যাইবে । 

এখন, “কী'র অপরপ্রান্তে একটি 'কী-ড্রিফট” (065-10116) রাখিয়া 

আঘাত দাও। আঘাতের ফলে “কী, সম্মুখ দিক দিয়া বাহির হইয়! আসিবে । 

এই সময় লক্ষ্য কর যে, ইহার উপরিভাগে কোন্ কোন্ স্থানে চাপের চিহ্ন 

পড়িয়াছে । এই চিহ্ৃঘুক্ত স্থানকে স্ম.থ ফাইলের সাহায্যে "ড্র ফাইলিং করিয়। 

সামান্ত ক্ষয় কর এবং “কার চারিটী পার্থখে একটু তৈল লাগাইয়া! আবার 

পূর্বের মত উহ্কে “কী-ওয়ে'র মধ্যে প্রবেশ করাও এবং পরে “কী-ভ্রিফ ট*-এর 
সাহায্যে বাহির করিয়া আন। চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া স্মথ ফাইল দ্বারা আবার 

ডর ফাইলিং কর; কিছুক্ষণ এই রকম করার পর “কীট ক্রমশঃ ভিতরে 
প্রবেশ করিবে এবং দৃঢ়ভাবে আটকাইয়৷ পড়িবে । 

“কী” ভিতরে প্রবেশ করার পর উহার মাথা যাহাতে শাফ টের প্রান্ত 

হইতে প্রায় ] ইঞ্চ বাহির হইয়া থাকে এমনভাবে উহাকে “কী-ওয়ের ভিতরে 

আটকাইয়া রাখা নিয়ম । 
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(৯) বেয়ারিং-এ তৈল নালা (0 £:০০৮৪) কাটা-__ 

যন্ত্র এবং সরঞ্জাম £--টেম-প্লেট, ক্রাইবার, রাউও নোজ চিজেল এবং 
হামার । 

যে রকমের তৈল নালী করিতে হইবে কার্ডবোর্ড কিংবা! পাতল! শীটের 
ভিতর অংশকে রকমভাবে কাটিয়। প্রথমে একটি “টেমপ্লেট (1520101566 ) 

তৈয়ার কর। পরে, উহাকে বেয়ারিং উপর রাখিয়' স্রাইবার দ্বারা কাট। ধার 

অবলম্বনে লাইন টান। এখন, বাক মুখ যুক্ত রাউও-নৌজ শ্রেণীর চিজেল 

দ্বারা প্রথম খণ্ডের ২১৩নং পৃষ্ঠার ছবির মত উপরদ্িক হইতে চিহ্নিত স্থানে 

তৈল-নালী কাট। 

(১০) দ্বিখণ্ড বেয়ারিংকে শাফ. টের সহিত মিল করান-__ 

যন্ত্র এবং সরঞ্জাম :_ ম্যাণ্ডেল, নীল কিংবা লাল রং, ভাফ, রাউও স্তরেপার, 

রেঞ্চ ভাইস, ভাইস ক্র্যাম্প। 

শীফটের ভায়মেটাব যে মাপের বেয়ারিংকে প্রথমে উহা অপেক্ষা অতি 

সামান্ত কম মাপে লেদ মেশিনে “টানিং করিয়া লও । শাফট যদি 
অনেক মোটা বা লম্বা হইয়! থাকে, তাহ! হইলে এ ভায়মেটারের একটি 

ম্যাণ্ডেল ( 11500751)-3 লেদ মেশিনে তৈয়ার কর। কারণ, শাফট 
বেশী মোটা কিংবা লম্বা হইলে উহাকে হাতে ঘুরান সম্ভব হইবে ন]1। 
ম্যাণ্ডেলটি মাত্র এমন লদ্বা হওয়া প্রয়োজন যাহাতে উহাকে বেয়ারিং-এর 
উপর রাঁখিলে দ্বই পার্খ ভইতে হাতে ধরিতে অসুবিধা না হয়। 

এইবার, বেয়ারিং-এর নীচের খণ্ডটিকে বেঞ্চ-ভাইসে “ভাইস ক্ল্যাম্প*এর 
উপর এমনভাবে আটকাও যাহাতে উহার গহবর অংশ (০01208%6 ) 

উপরের দিকে মুখ করির1 থাকে । এই গহুবর অংশকে মুছিয়! পরিষ্কার 

করিয়া! লইয়। এখানে নীল (718551810 105 ) অথবা লাল (25. 159৭ ) 

রং খুব পাঁতল! করিয়া লাগাও । এই রং যেন কোথাও ডেল হইয়! না 
থাকে। ইহা সকল স্থানে সমানভাবে লাগা প্রয়োজন । পরে, ম্যাণ্ডেলটিকে 
মুছিয়া লইয়া ইহার উপর এমন সাবধানে রাখ যাহাতে উহা! রাখার 
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সময় ঘুরিয়। বা সরিয়া না যায়। ম্যাণ্ডেলটির ছুইটি প্রাস্তকে এইবার হাত 
দিয়া ধরিয়া একবার সন্মুখদিকে এবং একবার পিছন দিকে এইভাবে ঘুরাও 

এবং ম্যাণ্ডেলটিকে উঠাইয়া লইয়৷ দেখ যে, বেয়ারিং এর উপর কোন্ কোন্ 
স্থানে চিহ্ন পড়িয়াছে। এখন, এই চিহ্ুগুলির মধ্যে যেগুলি বেশী স্পষ্ট মাত্র 

উহ্বাদ্দিগকেই একটি হাফ. রাউও্ড স্্েপার দ্বারা প্রথম খণ্ডের ২৪১ নং পৃষ্ঠায় 

(ক) এবং (খ) ছবির মত “ক্কশিং কর। “ক্রেপিং-এর ফলে বেয়ারিং-এর উপর 

যে ধাতুর গুঁড়। জমা হুইবে উহাকে পরিষফার করিয়া! এবং বেয়ারিংকে মুছিয়! 

লইয়! আবার উহার উপর পুর্বের মত রং লাগাও । 

এইবার, ম্যাণ্ডেলটিকে মুছিয়া বেয়ারিং-এর উপর পর্বের মত রাখ এবং 

উহ্থাকে ঘুরাইবার পর উঠাইয়! দেখ যে, কোন্ কোন্ স্থানে হিহ্ন পড়িয়াছে। 

আবার পর্বের মত অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট চিহ্নুগুলিকে “স্কেপিং কর। এই রকম 

কৰবিতে করিতে যতক্ষণ পয্যন্ত না চিহ্ৃগুলি সকল স্থানে সমানভাবে বিস্তৃত 

দেখ! যায় ততক্ষণ ক্রমান্বয়ে উপরোক্ত কাজগুলি করিয়া যাও। চিহ্ৃগুলি সকল 

স্থ(নে সমানভাবে বিস্তৃত হইয়াছে দেখা গেলেই বেয়ারিং-এর খণ্ডটি শ(ফ.টের 

সাঁহত মিলিয়াছে ইহা স্থির হয়। 

পরে, বেয়ারিংএর উপরের খণ্টিকেও এই একই রকম উপায়ে “স্তেপিং 

করিয়। মিল কর। 

কাম্সাব্রশা্লাত্র খ্রন্ত্রাদি ও কার্থ্যপ্রণালী 

(91501901007 0915 ৮৮ 7:9055565 ) 

কাঁমারশালায় সাধারণতঃ মাইন্ড গল এবং রট আয়রণের খণ্ড লইয়া কাঁজ 

করা হইয়া থাকে । কারবণ ট্টীল এবং হাই.স্পীড ীলের খণ্ডও কখনও কখনও 

ব্যবহার কর! হয়। 
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প্রত্যেক ফিটারেরই কামারশালার কার্যাপ্রণালী এবং যন্ত্রাদি সম্বন্ধে কিছু 

সাধারণ জ্ঞান থাক! উচিত। কারণ, তাহাকে প্রীয়ই এমন সকল কাজ করিতে 

হয় যাহা! কামারশালার সহায়ত! ভিন্ন সম্পন্ন কর! অসম্ভব হয় না। এইজন্ত, 

নীচে প্রথমে কামাবশালাব সবপ্তাম ও যন্ত্র এবং পরে কাজের প্রণালী সম্বন্ধে 
ক্ষেপে আলোচনা কর! হইতেছে । 

সরজাম ও যজ্ঞ 

ফোর্জ (0:89) কা হার্থ (18687 )১-হহাব অধো কল্মকীব 

(ব্লাকন্মিথ 71201591100) লৌহখণ্ডকে উত্তথ কবে। ইহা খোলা চুল্লী। 
ইট অথব। লৌহের পাত 

(110 91150) দ্বাণা 

হভা তৈয়াবী ভয়। উভাব 

পিছনে [দিকে টায়ার, 

(2516) নামে একটি 

মোট] পাপ (ক) থাকে । 

কষলাকে জালাহবার জন্য 

এই পাথবের মধ্য দিয়া 

ভাতে টানা ইপডেব 

(736110%) লাভায্যে 

অথবা ইলেক্টি,ক মোটর 

চালিত পাখা “ব্লোয়ার 

(310দ্€1) ত্বারা ফোর্জের মধ্যে বাতাস পাঠান হয়। যখন যেমন তাপ 

প্রয়োজন এ অনুযায়ী কম বা বেশী পরিমাণ বাতাস ভিতবে পাঠানব জন্য 

ই(পড়কে ধীরে অথব! ত্রত টানিতে হয়। কিন্তু, মোটব চালিত পাখার 

বেলায় ্টায়ার-এর ছিদ্রপথকে একটি লৌহের পাতদ্বার! নিয়ন্ত্রিত করিলেই 
চলে।, ফোর্জের উপরের দিকে যে ঢাকনী (হুড 770০৭.) (থ) এবং চিম্নী 

( 011502৩5 ) (গ) থাকে উহা কয়লার ধৌয়াকে চারিদিকে ছড়াইতে না দিয়া 

(ক) ূ স্পা | [1111 প্লে |. রা 

রী ্  
] 



কামারশালার যন্ত্রাদি ও কার্ধা প্রণালী ১২১ 

নিদ্দিষ্ট পথে উপরের দিকে বাহির করাইয়া দেয়। ট্টায়ার”-এর মুখটি যাহাতে 

থুব বেশী উত্তপ্ত হইয়া! গলিয়! ন! যায় এই বিষয়ে সাবধানতার জন্য খখানে একটি 
'নজল+” (202216 ) (ঘ) দেওয়! থাকে । ইহা ফাপা। ভিতরে সর্বদা জল, 

রাখিয়া ইহাকে অপেক্ষাকৃত ঠা রাখা হয়। এই জল ফোর্জের পিছনদিকে 

বসান একটি জলাধার ( 251 0221 ) (ড) হইতে আসে। 

র্োয়ার (10579 )- কয়লাকে জালাইবার জন্ত ফোর্জের মধ্যে যে 

বাতাস পাঠান প্রয়োজন হয় ইহা তাহা! সরবরাহ করে। “র্রোরারঃকে প্রধানতঃ 

ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! যাঁয়__ 

(১) হ্যাণ্ড বোয়ার (17210 1310%21 )-চাত দ্বারা চালিত। ইহা 

দুই রকমের হয়__ 

(ক) হাপড় (9611০ )। 

(খ) হাতে ঘোরান পাখা সম্বলিত। ইহাকে এক স্থান হইতে 

অন্ঠ স্থানে লইয়া যাওয়া চলে (0:109015 )। 

(২) পাওয়ার ব্োয়ার (০061 1310] )-__ইহা পাখা , সম্বলিত 

এবং সাধারণতঃ ইলেক্টিক ষোটর দ্বার চালিত হয়। 
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কয়ল। (0081 )স্্সাঁধারণতঃ তিন রকম কয়লা কাশারশালায় ব্যবহৃত 

ছয়। + 

(১) স্মিথ কোল (92910) 0021] )--ইহা ঘন সন্নিবিষ্ট তাপ স্ষ্টি 

করে বলিয়া! কামারশালার সকল রকম কাজের পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা 

উপযোগী হয়। ব্যবহারের পুর্কবে কয়লাকে চালুনি দ্বারা! চালিয়৷ এবং ধুইক় 
লওয়! নিয়ম । কারণ, ইহাতে কয়লার সহিত মিশ্রিত ধুলা এবং অপ্রয়োজনীয় 

জিনিয়গুলি দূর হইয়! যায়। 

(২) কাঠ কয়লা (01)87০081 )--ছোট ছোট ধাতুখণ্ডকে উত্তপ্ত 

করিতে ইহ1 উপযোগী হয়। কিন্তু, ধাতুখণ্ডকে জোড়া দেওয়ার ( ওয়েন্ডিং 

ঢ/০1175 ) কাজে এই কয়লা আবশ্তক তাপ স্যষ্টি করিতে পারে না। খনিজ 

কয়ল! হইতে ইহা'র দাম বেশী। 

(৩) কোক (00156 )--আধপোড়া খনিজ কয়লা । “ন্মিথ কোল”- 

এর তুলনায় ইহার দাম কম। ইহ1 ঘন-সন্নিবিষ্ট তাপ তৈয়ারী করিতে 
পারে না। উপরস্ত, শীঘ্র জলিয়া যাঁয়। 

আগুন (176 )--ফোর্জের মধ্যে সাধারণতঃ এই ছুই রকম আগুন 

দেখা যায়” 

(৪) খোলা আগুন ( 0021 711০ )--জমান কয়লা 'নজল”-এর 

মুখে বাহিরে জলার আগুন । 

(২) ফাঁপা আগুন (70110 [16 )--উপরে অন্ত কয়লা দ্বার! 

ঢাক। অবস্থায় 'নজল'-এর মুখে ভিতরে জলার আগুন । 

খোলা” আগুন অপেক্ষা 'ফাপা” আগুনই সকল দ্বকম কাজের পক্ষে 

ভাল। কারণ, ইহ! দ্বারা লৌহথণ্ড খুব শীঘ্র এবং সমানভাবে উত্তপ্ত 
হইতে পারে। 

আগুনের উজ্জল অংশকে বেশী স্থান জুড়িয়া থাকিতে দেওয়া উচিত 

নয়। যে লৌহখগ্ডকে উত্তপ্ত করিতে হইবে উহার আকার অন্্যায়ী ইহ! 
দর্ববদ! যত কেন্দ্রীভূত থাকে ততই ভাল। এইজন্ত আগুনকে বিস্তৃত হইতে 
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বাধ দেওহার উদ্েমস্তে অবশিষ্ট কয়লার উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে জলসেচন এবং 

'আবশ্তক স্থলে ) নুতন কয়লা যোগ করা প্রয়োজন হয়। 'নজল'-এর মুখ এবং 

লৌহথণ্ড এই ছুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সর্বদা যথাসম্ভব বেশী কয়ল! রাখা 
উচিত। কম কয়লা থাকিলে, উত্তপ্ত লৌহথণ্ডের উপরিভাগ বায়ুর 

অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিকভাবে যুক্ত ( ০%10150 ) হওয়ার স্থযোগ 

পায়। ফলে, উহ্বার উপরে ত্বাইশের (5৫81) মত এক আবরণ 

পড়ে। এই আবরণ তাপ চলাচলকে বাধা দেয় বলিয়া লৌহখণ্ড ঠিকমত 
উত্তপ্ত হইতে পারে না। 

আগুন সর্ধদ। পরিফাঁর থাকা উচিত। ময়লা আগুনের (৫$5 

75) তাপ খুব কম হয়। পোড়া ধাতু এবং পোড়া কয়লা (ছাই) 

এই ভ্রই মিশিয়া আগুনের মধ্যে ঝামার মত ছিদ্রবহুল এক জিনিষের 
( 011701501) উদ্ভব হয়। ইহা গরম অবস্থায় স্পঞ্জের মত নরম থাকে 

বটে, কিন্ত বাহিরে আনিলে ঠাণ্ডা হইয়া! খুব শক্ত হইয়া] যায়। ইহ! 

আগুনের মধ্যে থাকিলে কয়লা! ঠিকমত জলিতে পারে না। সুতরাং 

ইহা ভিতরে উৎপন্ন হওয়ামাত্র ফেলিয়া! দেওয়া উচিত। 

আগুনের ব্যাপারে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত চাবিটি সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়-_ 

(১) পোকার (চ০0121)--ইহার সাহায্যে উপরোক্ত ঝামার মত জিনিষ- 

€011111.67)গুলিকে কয়লা ক্রাশ) 
হইতে পৃথক করা হয়।, ২ (১) 

(২) শ্সরিঙ্কলার 

(50101710101 )- ইহা 

দ্বারা কয়লার উপরে (সে ১১২ 

০ জললেচন কা হয়। রে তৈ ০ 

€৩) স্পেড1(57809) 
-কয়লাকে * সরাইতে! €৪) 
অথব! একত্রিত করিতে | 

এবং ফাপা আগুনের বাহিরের দিকে আঘাত দিতে ইহ! ব্যবহার কর! হয়। 
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(৪) রেক (২৪].6)-_ফোর্জে কয়লা দিতে অধবা৷ ফোর্জ হইতে পোড়া 
কয়লাকে বাহিরে আনিতে ইহ বাবহার কর! ভয়। 

এনভিল (40511 )_-বাংলা ভাষায় চলিতঙাবে ইহাকে পনেহাই” 
বলে। ইহার (ফেস্ ঢ৪০৪-এর ) উপরে লৌহখগ্ডকে রাখিয়া হাতুড়ীর 

আঘাত দেওয়া হয়। ইহার দেভ (০৭) সাধারণতঃ মাইল্ড গ্রীল 

দ্বারা তৈয়ারী হয় এবং সমতল অংশের উপরিভাগে 'হাই-কারবন ্টাল,-এর 

প্রায় এক ইঞ্চ মোটা পাত ওয়েল্ডিং করা থাকে। 
এনভিলেব ক্রমশঃ সুক্ষ যে অংশ উহ্াব নাম “বীক (16210) 

অথবা “র্ণ, (010. )। ইহাঁর উপরে রাখিয়া লৌহখণ্ডকে গোল করিয়। 

বাকান হয়। “বীক এবং এনভিলের সমতল উপরিভাগ--এই ছুই-এর 

মধ্যে যে থাকটি আছে উহার উপরে লৌহখণ্ডকে রাখিয়া "হট, অথবা 

“কোন্ড"সেট দ্বার উহাকে খণ্ড করা হয়। এনভিলের উপরের দিকে যে 

চারিকোণ ছিদ্র বর্তমান উহার মধ্যে “হাড়ি” 'ফুলার”, “সোয়েজ” ইত্যাদি যন্ত্রের 

নীচের অংশকে বপান থাকে । 

এনভিলের ওজন সাধারণতঃ ভিন হইতে চার মন হয়। গাছের 

মোটা গুঁড়িকে মাটির মধ্যে গভীরভাবে পুঁতিয়া উহার উপরে অথবা 
কাষ্ঠ আয়রণের তৈয়ারী চতুফোণ আঁধারের উপরে ইহাকে বদাইতে হয়। 
এই ব্দাইবার সময় এনভিলের উপরিভাগকে ভূমি হইতে প্রায় ছুই ফুট 
উচ্চে রাখা! নিষ্বম। 
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হামার ( স.৪10016 )--বাংলা! নাম “হাতুড়ী”। ইহার সাহায্যে 

লৌহখণ্ডের উপর আঘাত দেওয়া! হয়। কামারশালার যে সকল হামার 

অর্থাৎ “হাতুড়ী” ব্যবহার করা হইয়া থাকে উহাদিগকে প্রধানতঃ এই তন 

শ্রেণীতে ভাগ করা যায় । 

(১) হাণড হামার ([78180 1791771706]1 )--ইহ। সাধারণতঃ দেড় 

হইতে ছুই পাউও ওজনের হয় এবং এক হাতে বাৎহার করার উপযোগী । এই 

'হাও হামার তিন রকমের হয়। এই বিষয়ে প্রথম খণ্ডে ২০২নং পৃষ্ঠায় 
আলোচন। করা হহয়াছে। 

(১) প্রেজ হামার (915029 7791010701 )-_-ইহা খুব ভারী এবং 

ছুই হাতে ব্যবহার করার উপযোগা। পার্খে ইহাব 

ছবি দেওয়া হইল। সাধারণতঃ ইহা সাত হইতে এগার 

পাউও্ড ওজনেব হয়। কাঠের হাতল লম্বায় চব্বিশ 

হইতে বত্রিশ হঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাক। 

(৩) পাওয়ার হ্যামার (৮০৬০: 17917107617) 

--অর্থাৎ্। মেশিন দ্বার চালিত হাতুড়ী। যেখানে ধাঁঃখণ্ড খুব বড় হয় 

এবং ধাতুঞ্ে প্রসারিত করার জন্য খুব বেশী জোরে আঘাত দেওয়ার প্রয়োজন 

হয়, সেখানে “স্্েজ হামার এর পরিবর্তে নিউমেটিক হাম/র (0600800 

1792771761)) “ই্রীম হামার” | 5158100 77810011 ), ইত্যাদি বিভিন্ন শক্তি- 

চালিত হামার ব্যখহার কর! হইয়া থাকে । 

টং (৭,008 )-_বাংলা নাম “সীড়াশী”। ইহা মাইন্ড ছ্রীণ দ্বারা তৈয়ারী 

হয়। যে জিনিষকে ধরিতে হইবে উহার আকাঁব অন্ুযাগ্জী ই» অনেক 

রকমের হয়। টং-এর যে অংশটুকু দ্বারা জিনিষকে ধরা হইয়া থাকে উচ্ভাকে 

উহার “বিট” (716) বলে। সাধারণতঃ ষে রকমের টং বাবহৃত হইয় 

থাকে। পরের পৃষ্ঠায় উহাদের ছবি দেওয়া! হইল। 

(১) ফ্ল্যাট টং ( ছ]12:700£ )--সমতল (চ্যাপ্টা ) জিনিষকে ধরার 

কন । 
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(২) রাউ্ণ্ড হলো বীট টং 
(0২০৫)এ 1[701107 3110105)-৮ 

সরু গোল জিনিষকে ধরার ভক্ত | 

/ (৩) রাউণ্ড মাউথ টং (0২০81 

11011001005 )--খুব মোটা গোল 

৪ জিনিষকে ধরার জন্য । 

(8) স্কোয়ার মাউথ টং (907915 

১:11000) 71010£ )--চতুফোণ ঝড় 

॥ জিনিষকে ধরার জন্য | 

কোল্ড সেট (0০010 8৪৮ )--ইহা 

প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার “চিজেল'। টুল- 

টাল দ্বারা ইহ! তৈয়ারী হয় এবং মুখটি শক্ত করা 
এবং টেম্পার দেওয়া থাকে । ঠাণ্ডা অবস্থায় ধাতুকে 

থণ্ড করিতে ইহা ব্যবহার কর! হইয়া! থাকে । 

ইহার মুখ সাধারণতঃ 60%:কোণযুক্ত এবং হাতল 

সরু রড (1০0) দ্বার তৈয়ারী থাকে । “কোল্ড 

সেট'কে ব্যবহার করিতে হইলে নীচে 'হাডি' নামক যন্ত্র 
রাখিয়া লইতে হয়। এই ছুইটিকে একত্র ব্যবহার করিতে হয় বলিয়! ইহার 
নামের সহিত “সেট” কথাটি যুক্ত । 

হট সেট (8০ 8৪6)--ইহাও দেখিতে “চিজেল,-এর মতই এবং টুল-্রীল 

নী দ্বারা তৈয়ারী। কিন্তু, মুখটি 30” কোণযুক্ত | ইহা টেম্পার 

দেওয়া থাকে না। উত্তপ্ত অবস্থায় ধাতুকে খণ্ড করিতে 

ইহা ব্যবহার করা হয়। থণ্ড করার সময় মধ্যে মধ্যে 

ইহাকে জলে ডুবাইয়! লওয়া৷ উচিত। ইহার হাতল কাঠ 
কিংবা সরু রড দ্বার1 তৈয়ারী থাকে । “কোন্ড সেট”-এর 

মত ইহার নীচেও “হাডি” ব্যবহার করিতে হয়। 
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হাড়ি (88:01 )-_ইহা 'কোন্ড অথবা 'হট"-দেটের নীচের অংশ), 
এনভিলের চতুষ্কোণ ছিন্রের মধ্যে ইহাকে বসাইয়া, 
উপরে ধাতুখণ্ড এবং তাহার উপরে “কোল্ড” 
অথব] “হট+-সেট রাখিয়। হাতুড়ীর আঘাত দিতে 

হয়। 

ফুলার (ভ91197)- ইহাও শক্ত গ্রীল দ্বারা 

এবং অপরটিকে উপরে ব্যবহার করিতে হয়। 

উপরের অংশটিকে "টপ ফুলার” (০0 81167) (ক) এবং নীচের 
অংশকে 'বটম ফুলার, 

(130£0177 101161) 

(থ) বলে। “হাঁড়ির ক) 
মত “বটম ফুলার+কেও 

এনভিলের চতুক্ষোণ 

ছিদ্রের মধ্যে বলাইতে 

হয় এবং উপরে টপ 

আঘাত দিতে হয়। (খ) 

লৌহের সরু রড 

ফুলার” রাখিয়া হাতুড়ীর 

ইহার হাতল প্রায়ই 

(100) দ্বারা তৈয়ারী 
করা থাকে । ধাতুথণ্ডের কো ন,অংশে গোল সি 

গহ্বর (০০09৮) তৈয়ারী কিনে অথব| / | । 

সরু করার পূর্বে প্রয়োজনীয় থাক তৈর়ারী রর | 
করিতে ইহা উপযোগী । কে (25. 

সোয়েজ (8926 )__ইহাও শক্ত 

গ্রীল দ্বারা তৈয়ারী । “ফুলার-এর” মত ইহার ২) 

ও ছুইটি অংশ। উপরের অংশটিকে ণপ হে) ১ 

মোঁয়েজ” (00 ৪ ৪5) (ক) এবং নীচের ্ 

অংশটিকে “বটম সোয়েজ” (7০৮৮০: 
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5৪5 ) (খ) বলে। কোন লৌহখগ্ডকে সরু করিতে হইলে উহাকে প্রথমে 

ক্রমান্বয়ে যে গোল, ছয় কোণ এবং আট কোণযুক্ত কর! হইয়া থাকে ( ফমিং 
, [0120105) ইহা তাহার পক্ষে উপযোগী। 

আকার অনুযায়ী “সোয়েজ' নানা রকমের 

হইয়। থাকে। 

সোয়েজ রক (8589 8109%)--- 

ইহা কাষ্ট আয়রণ দ্বার৷ তৈয়ারী হয়। ইহার 

উপরিভাগে এবং পার্থে বিভিন্ন আকারের 

|] খাঁজ এবং ছিদ্র থাকে । ইহা ব্যবহার করিলে 

আর 'বটম সোয়েজ'-এর আবশ্যক হয় না। 

সেট হামার (89৮ 90779: )__ইহা! শক্ত 

াল দ্বারা তৈয়ারী। সাধারণ হ্যাণ্ড হ্যামারের সুখ 
অপেক্ষা প্রশস্ত কোন সমতল স্তানের উপর সমানতাবে 

আঘাত দেওয়ার জন্য অথবা কোন স্থানে থাক তৈয়ারী 

করিতে হইলে ইহা ব্যবহার কর হয়। 

ক্ল্যাটার (1869: )-ইহা “সেট হামার' এর 'মতই। কিন্তু, ইহার 
মুখটি অনেক প্রশস্ত। সেট 

হামার? দ্বারা যে যে কাজ করা হয় ইন! দ্বারাও এ সকল কাজ করা হইয়] 

থাকে । কিন্তু, ইহা বেশী গ্রাশস্ত স্থানের পক্ষে উপযোগী । 

পঞ্চ (88:0০ )--আঘাতের সাহায্যে উত্তপ্ত ধাতুখণ্ডের মধ্যে গোল, 

,চতুফ্ষোণ, ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের ছিদ্র তৈয়ারী করিতে ইহা ব্যবহার 
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কর! হইয়া থাকে | যে আকারে? ছিত্র প্রয়োজন পাঞ্চও এ অনুযায়ী এ 
আকারের হয় । 

ড্রিফউ (7076 )--পাঞ্চ দ্বারা 
তৈয়ারী ছিদ্রের মধ্যে যে সকল দোষ 

থাকে উহাকে সংশোধন করিয়। ঠিকমত 
আকার ও মাপে আনিতে ইহ! বাবহার 

কর! হয়। পার্থ ইহ! দেখান হইয়াছে । 
স্্যাপ (880 )--রিভেটের মাথ। 

তৈয়ার করিতে ইহ ব্যবহার কর! হয় (নীচে বাম পারের ছবি)। রিভেটের মাথার 

আকার অন্ধ্যায়ী ইহাও বিভিন্ন আকারের গর্ভযুক্ত 
থাকে । ইহার অপর নাম ডিলি' (100119 )। 

গাউজ (60586 )-_ইহা! 
প্রক্ুতপক্ষে একটি গোলাকার 

মুখযুক্ত “চিজেল” | ধাতুকে 

গোলভাবে খণ্ড করার জন্ত ইহ! 

ব্যবস্থার কর হয়। এ 

বলষ্টার (80189: ) অথব। 

হেভিং টুল (ম980:0£ 6০০; )--ইহ! উপরে বর্ণিত “দ্যাপ-এর মতই। 
ইহার সাহায্যে বিভিন্ন আকারের বোণ্টের মাথা তৈয়ার করিতে সুবিধা হয়। 

রুল ( 8৮০191)--ইহার উপরে ইঞ্চের মাপ চিহ্ন থাকে। কামারশালায় 
যে রুল ব্যবহার করা হয় উহ্হা পিতল (71955) দ্বার। তৈয়ারী থাকে। 

স্রীবের তৈয্লারী “রুল' কামারশালার পক্ষে উপযোগী হয় না। কারণ, গণ্নম 

অবস্থাতে ্ীলের তৈয়ারী কুলের উপর মরিচ পড়ার আশঙ্কা থাকে । 
উপরের লিখিত বস্ত্রাদি ভিন্ন ক্যালিপার্প (081110619 ), ট্রাই-স্কোয়ার 

(/025-5082€ ), ডিভাইডার (10851061), ইত্যাদি কয়েকটি যন্ত্রও 

কামারশালাস্স প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই হন্ত্রগগুলি সম্পর্কে প্রথম খণ্ডে 

বিস্তুতভাবে আলোচন৷ করা হইয়াছে । 

9 
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হ্কার্য্য প্রণালা-_- 

কামারশালায় সাধারণতঃ যে কয় রকম কাজ করা হয় সংক্ষেপে তাহা 

এই-_ 

(১) ফোর্জিং (70818 )-_ অর্থাৎ, উত্তপ্ত লৌহখগ্ডেব উপর হাতুড়ীব 

আঘাত দিয়া উহার আঁকার পরিবর্তন করা। উত্তপ্ত হইলে ধাতু নবম 

হয় এবং তখন আঘাত দিলে উহা সহজেই অন্ত আকাব গ্রহণ করে। 

£ফোঞ্জিং-এর জন্ত ধাতুখণ্ডকে সর্বদা উপযুক্ত তাপে এবং সমভাবে উত্তপ্ত 
করা উচিত। কম তাপে থাকার সময় আঘাত দ্দিলে অথবা বার বাধ 

আঘাত দিলে ভিতর অপেক্ষা বাহিরের আবরণের উপর বেশী টান পড়ে । 

ফলে, কাট ধরার অথবা কেন্দ্রে গর্ত হওয়াব আশঙ্কা থাকে । ইহা হওয়া 

খুবই ক্ষতিকর । কারবন গ্রীল এবং হাই-ম্পীড স্টীলকে “ফো্িং কবিতে হইলে 

বিশেষ ষত্ব লইয়। উহ! করার প্রয়োজন হয়। এনভিলের সমতল উপর্িভাগের 

উপর লৌহখণ্ডকে রাখিয়া ফোঞ্জিং করিতে হয়। 

(২) ড্রয়িং আউট (1078 208 08৮ )-_অর্থাৎ, উত্তপ্ত লৌহথণ্ডকে 

আঘাত দিয়া পাতল!। কিংবা সরু কর! এবং সঙ্ভে সঙ্গে লম্বাদিকে বাড়ান । 

2 কৌন চতুফ্ষোণ খণ্ডকে সরু 

০৬ করিয়া লম্বাদিকে বাড়াইবাব 

প্রয়োজন হইলে, উহাকে এন- 

ভিলের ধার [ যেমন ছবিতে 

(ক)] অথবা “বীক'-এর উপর 

[ যেমন ছবিতে (খ)] রাখিয়া 

(খ) এবং এক সমকোণে (90*-তে) 

ঘুরাইয়। ঘুরাইয়া আঘাত দিতে হয়। খণ্ড মোটা হইলে এই বিষয়ে “ফুলার+ 
যন্ত্রের সাহাধ্য লইলে সুবিধা হয়। কিন্ত, কোন গোলথণ্ডকে সরু করিতে 

হই উহাকে প্রথমে চতুফ্ষোণ, পরে আট কোণ এবং শেষে কোণগুলিকে নষ্ট 

করিয়া লইয় “সোয়েজ'-এর সাহায্যে গোঁল করিতে হুয়। 
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(৩) আপ-সেটিং (07-89%828) অথব। জাম্পিং আপ 
( 38070108 ৪) )- অর্থাৎ, বাহির হইতে কোন ধাতু যোগ না করিয়! 
কোন অংশকে মোটা এবং সঙ্গে সঙ্গে খগটিকে লম্বায় ছোট করা । নীতির 

দিক হইতে ইহাকে পূর্বোক্ত প্দ্রত্িং আউট” প্রথার ঠিক বিপরীত বলা যায়। 
কোঁন খণ্ডের মধ্য অংশকে মোটা 

রুরিতে হইলে, প্রথমে মাত্র এ 

মধ্য অংশকে উত্তপ্ত করিতে হয় । 

পরে, ছুইটি প্রাস্তকে জলে 

ডুবাইয়! ঠাণ্ডা করিয়া লইয়া 
উহার একটি প্রাস্তকে এনভিলের 
উপর রাখার পর অপর প্রান্তের 

উপর হাতুড়ীর আঘাত দিতে 

হয়। আর, যদি খগ্ুটির কোন গ্রাস্তকে মোটা! করার প্রয়োজন হয়, 

তাহা হইলে উহাকে উত্তপ্ত 

করিবার পর অপর প্রাস্তকে ঠাণ্ডা 

করিয়! লইয়া! উহার উপর আঘাত 

দিতে হয়। 

(8) বেওিং (8910010£ )-- 

অর্থাৎ, বাঁকান। গোল করিয়া 

বাকাইতে ভইলে খগওটিকে 

এনভিলের “বীক” অংশের উপর 

রাখিয়] ইহা করা হয়। নু ইঞ্চি 

ডায়মেটার হইতে সরু মাইন্ড প্রীলের 

খণ্ডকে ঠাণ্ডা অবস্থাতেই বাঁকান 

চলে। কিন্তু, ইহা অপেক্ষা মোটা খগ্ডকে বাকাইতে হুইলে উহাকে পূর্বে 

উত্তপ্ত করিয়। লওয়ার প্রয়োজন হয়। যদ্দি মোটা কোন খণ্কে ফ্রোণ 

(80815) করিয়! বাঁকাইবার প্রয়োজন হয় এবং এই কোণ বন্দি '90 
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অপেক্ষা কম হয় তাহ! হইলে যে অংশে বাঁকাইতে হইবে উহাকে প্রথমে 
"আপ-সেটিং প্রথায় একটু মোট করিয়া লওয়। উচিত। ইহা না করিলে 
বাঁকাইবার সময় ভিতর অপেক্ষা বাহিরের উপরিভাগে বেশী টান পড়ে। 
ফলে, ফাট ধরার আশঙ্কা থাকে । 

(৫) পাঞ্চিং (8550578 ) এবং ভিফ.টিং (73:19£ )- অর্থাৎ, 
“পাঞ্চ এবং গিফট যন্ত্রের সাহায্যে উত্তপ্ত লৌহুখণ্ডের মধ্যে হাতুড়ীর 
আঘাত দিয়! ছিত্র কবা। এই ছিদ্র চতুফ্োণ, গোল, ছয় কোণ ইত্যাদি 
বিভিত্র আকারের হইতে পারে। প্রথমে 'পাঞ্চ' (ইহা করণীয় ছিদ্র মাপ 

অপেক্গ! একটু ছোট মাপের ) দ্বার! ছিদ্রে করিয়।৷ লইয়া! পরে উহ্থাব মধ্যে ড্রিফটকে 

(ইহা করণীয় ছিদ্র মাপের সমান মাপের ) প্রবেশ করাইয় ছিদ্রকে সঠিক মাপ 
এবং আকারে আনা হয়। 

(৬) ফোর্জ ওয়েজ্ডিং (০:2৩ ভ/61010£ )-_অর্থাৎ, দুইটি লৌহখগ্ডকে 

উত্তপ্ত করিয়! প্রায় অঞ্ধ গলিত অবস্থায় আনার পর হাতুড়ীব আঘাত দিয়! 

উহাদিগকে জোড়া দেওয়া। “ফোর্জ ওয়েন্ডিং-এ খণ্ড ছুইটির মুখকে 
ক্ষেত্র অনুযায়ী গ্রথমে বিভিন্ন আকারে পরিণত করিয়! লওয়ার প্রয়োজন হুইয়! 

থাকে। এই আকার অনুযায়ী ইহাদের নাম বিভিন্ন রকম হয়। 

যাহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় তাহা এই-_- 

(ক) স্কার্ ওয়েল্ডিং (9০826 ৬7০17128) 

লিষ্ট ॥_ €টি ? 
তে) ৪) 

(১ ই্রেইট্ট স্কার্ফ (96:81£6 9০৪26), (২) ম্পিট স্কাক্ং (5211: 
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5০911), (৩) এঙেল স্কার্ফ (42515 9০8: ), (৪) টীস্কার্ফ (75 

90911 )। 

জট ওক (০4 ছ্৯ 
৬৬ ০1011)95 ) 

(গ) বাট ওয়েডিং (736 খে) 
ভ/০19117£ ) 

(৭) হার্ডেনিং এবং টেম্পারিং 
(89106101716 806 62101062776 )-- (9) 

অর্থাৎ, ধাতৃথগডকে শক্ত করা এবং উহার ভঙ্কুরতা দোষকে দুর করা। 

প্রথম খণ্ডে এই বিষয় বিস্তৃতভাঁবে আলোচনা কর! হইয়াছে । 

(৮) রিভেটিং (:97:08 )__ছুইটি প্লেট বা ধাতুখণ্ডকে রিভেটের 

(প্রথম খণ্ড ১১১ নং পৃষ্ঠা) সাহাষ্যে স্থারীভাবে যুক্ত করাকে এরভেটিং, 
বলে। নিকটবর্ভী কোন “ফারনেসে'-এ ( চ0:0805 ) রিভেটকে প্রথমে 

লালবর্পের তাপে (2৫ 110) উত্তপ্ত করিয়! প্লেটের ছিদ্রমধ্যে উহাকে 
প্রবেশ করাইতে হয়। পরে, রিভেটের মাথার উপর “ন্যাপ” (598 ) 

বা "ডলি+ (100115 ) যন্ত্র রাখিয়া! 'রিভেটিং হামার (0২1৮5115 778101061) 

দ্বারা এস্থানে বার বার আঘাত দিতে হয় । 

বয়লার €(7309116:), ট্যাঙ্ক (4221. 
2... £ 

ইত্যাদিকে রিভেটের সাহায্যে তৈয়ার করার 1 
পর উহাদের মধ্য হইতে যাহাতে জলীয় পদার্থ হাতি 
বাহির হইয়া] আসিতে (1621) না পারে 
অথব৷ ক্ষেত্রবিশেষ বাহির হইতে উহা! ভিতরে 

প্রবেশ করিতে না পারে (৪51: 01216) ৫ ৃ 

এই উদ্দেস্তে “রিভেটিংং করার পর ককিং, ইইউ 
(08011:176 ) এবং “ফুলারিং? ( চ01161315 ) ৬) 

করা নিয়ম [ দেমন, পার্থে ছবিতে (ক) ও (খ)]| “ককিং' বলিতে পেটের 
প্রান্তে 'ককিং' যন্ত্রের ( 0৪011878 ০০1) উপর হাতুড়ীর আঘাত দেওয়াকে 
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বুঝায়। প্লেটের প্রাস্তে এই আঘাত দেওয়ার সহায়তার জন্ত সাধারণতঃ ইহা 
75" হইতে 8০.তে ঢালু কর! থাকে । : 

“ককিং অপেক্ষা কফুলারিং প্রণালীতেই উপরোক্ত রকমের জল রোধ 

ভালভাবে সম্ভব হয়। এই কারণে, বর্তমানে “ফুলাঁরিং-এর ব্যবহারই 
অপেক্ষারুত বেশী। 'ফুলারিং যন্ত্রের (চ1151105 €০০]) মুখ প্লেটের 

পুর মাপের সমান হয় এবং ইহাকে এমনভাবে ব্যবহার করিতে হয় যাহাতে 

প্লেটেব কোণে সর্বাপেক্ষা! বেশী পরিমাণ আঘাত পড়ে। 

সঅডাত্রিং (501061775) 

বাংলাভাষায় চলিতভাবে ইহাকে “ঝাঁলাই কর।” বলে। দুইটি ধাতুথগ্ডকে 
স্থায়ীভাবে জোড়! দেওয়ার যে লকল প্রণালী কারখানায় চলিত আছে, 'সলডারিং 

তাহাদের মধ্যে একটি । এই প্রণালীতে যে জোড়! দেওয়! হয় উহার শক্তি খুব 
কম হয় বলিয়া কোন ভারী বা মোট! জিনিষকে জোড়। দেওয়ার কাজে ইহা 

কখনও উপযোগী হয় না। ধাতুর পাতলা চাদর বা পাত ( শীট 906০%)-কে 

জোড়া দেওয়ার জন্তই সাধারণতঃ ইহার ব্যবহার । 

নীতি -যে অংশ দুইটিকে জোড়া দিতে হইবে উহাদিগকে প্রথমে উদ্বপ্ত 
করিয়৷ পরে এ অংশ দুইটি জোড়ম্থানে “সলডার”? (501967 ) নামে একটি 

মূল বা মিশ্র ধাতৃকে গলাইয়৷ লাগানই “সলভারিং-এর নীতি। এই গলিত 

ধাতু ঠাণ্ডা হইলেই অংশ ছুইটিকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিফ্াা ফেলে । 

সলডারিং প্রণালীকে একটি আঠাল বস্তর সাহায্যে মাত্র উপরিভাগকে 

জোড়া দেওয়া মনে করা ভূল । ইহা প্রকৃতপক্ষে উপরিভাগের নীচের স্তর 

পর্য্যন্ত পরস্পরকে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত করে। 

সলভারিং প্রণালী প্রধানতঃ ঘই রকমের হয়-_ 

(১) সফট সলডারিং (5০020 5০019601)6 )-_ অর্থাৎ, নরম বা 
কাচা ঝালাই। 
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(২) হার্ড সলডারিং (13910 5০0102117£ )- অর্থাৎ শক্ত বা 

পাক! ঝালাই। ইহাকে 'ব্রেজিং ( 8182108 )-ও বলে। 
কেবলমাত্র “সলডারিং, বলিলে সাধারণতঃ “সফট সঙ্গভাঁরিংকেই বুঝায়। 

*মফ ট সলডারিংঃ অপেক্ষা “হার্ড সলডারিংএর জোড়! বা সংযোগ অনেক 

মজবুত, শক্কিসম্পন্ন এবং স্থায়ী হয়। 

“সফট সলডারিং এবং হার্ড সলডারিং"এর মধ্যবর্তী আর এক রকম 
সলডারিং প্রণালীরও চলন আছে। উহার নাম “সিলভার সলডারিং' 

(51151 90919061105 ) 

সলভার (80106: )-যে মূল বা মিশ্রধাতুকে গলাইয়া জোড়স্থানে 

লাগান হয় উহাকে 'সলডার” (5০9106:) বলে। যে ধাতুর পাত ছুইটিকে 

জোড়া দিতে হইবে উহা! যে তাপে গলে সলডার সর্বদা উহা 

অপেক্ষ।! কষ তাপে গলা গ্রয়োজন। উপরস্ত, গলিত অবস্থায় ইহা সহজে 

* প্রবাহিত হওয়া উচিত। এই ছুইটি বিষয় এবং জোড়স্থানটিকে কি রকম 

মজবুত করিতে হইবে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন ধাতু দ্বার! 
এবং বিভিন্ন অনুপাতে মিশাইয়া ইহা নান! রকমের তৈয়ারী করা হইয়। 

থাকে । সলডারের রকম অনুযায়ী উহার গলন-তাঁপও বিভিন্ন হয়। 

“সফট সলডারিং প্রথায় যে রকমের সলডার ব্যবহার কর! হর উহাকে 

“সফট সলডার' বলে। ইহা! লেড (সীসা) এবং টিন (রাহ ) ধাতুকে 
মিশাইয়া তৈয়ারী করা হয়। বাংলায় চলিতভাবে ইহাকে 'রাঙ্গ ঝাল, 

বলে। যে রকমের “সফট সলডার' সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় তাহার একটি 

তালিক1 নীচে দেওয়া! হইল-_ 
লেড_ টিন, সলডারের 

গলন সাাপমাত্ 

( ফারেনহাইটে ) 

প্লীষ্বারের কাজ তিনভাগ একভাগ 480+ 

টিনের কাজ--  ছইভাঁগ তিনভাগ 385 

সাধারণ কাজ- একভাগ একভাগ ৪20+ 
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“হার্ড ললডারিং' কিংবা! 'ব্রেজিং-এর কাজে যে মিশ্রধাতু ব্যবহার করা 
হয় উহাকে “হার্ড সলভার” অথবা 'ম্পেপ্টার? (90616 ) বলে। সাধারণতঃ 
ইহা কপার (তাত) এবং জিন্ক (দভ্তা)-কে বিভিন্ন অন্গপাতে মিশাইয়! 
তৈয়ার কর! হয়। হার্ড সলডার” 'সফট ললডার* অপেক্ষা অনেক 
বেশী তাপে গলে। সংযোগও অনেক বেশী মজবুত হয়। যে ধাতুকে 
জোড়া দিতে হইবে উচ্ধার রকম অনুলারে “স্পেপ্টার, অনেক রকম হইয়া 
থাকে । যেমন-_ 

যে ধাতুকে জোড়! কপার জিব ম্পেপ্টাবের 

দেওয়া হইবে (শতকরা ভাগ) (শতকরা ভাগ ) গলন তাপমা! 
€( ফ1রেনহাইটে ) 

ত্রাস (পিতল )--. 50 50 1600 

কপার ( তাম্র)_ 60 40 1630" 
ইাল__ 65 ৪ 1675, 

'লিলভার সলডারিং+-এর কাজে যে সলডার ব্যবহার করা হয় উহাকে 

“সিলভার সলডার+ বলে। ইহার মধ্যে দিলতাঁর ( রৌপ্য ), কপার (তাজ) 
এবং জিঙ্ক (দস্তা) থাকে। ইহার গলন তাপমাত্রা “ত্রেজিং-এ ব্যবহৃত 

ম্পেপ্টারের গলন তাপমাত্রা হইতে কম। সাধারণ কাজের জন্ত যে “সিলভার 

সলডার” ব্যবহার কর] হয় তাহা এই রকম-_ 

সিলভার কপার, জিদ্ক_ সিলভার সলডারের 
গলন তাপমাত্রা 

( ফারেনহাইট ) 

ছয়ভাগ তিনভাগ একভাগ 1975+ হইতে 1500+ 

চারিভাঁগ তিনভাগ ছুইভাগ 1300” হুইতে 1400 

মাক ( 125 )-_বায়ুর সংস্পর্শে আসিবামাত্র প্রত্যেক ধাতুই অক্সিজেনের 

সহিত যুক্ত হয়, অর্থাৎ 'অক্সিডাইজড” (0%171566 ) হয়। ঠাণ্ডা অবস্থার 
ইহ] যে'ছানে হয়, উত্তপ্ত অবস্থায় কিংবা উপরিভাগ পালিশ করা থাকিলে ইহ 



সলভাঁরিং ব্য 

অপেক্ষাকুত অনেক শীষ হয়। “অক্নিডাইজড হইলে ধাতব উপ্ব একউ। 

ক্স আবরণ পড়ে। এই আবয়ণ সলডাঁরকে ধাতুর সহিত ছনিষ্টভীবে 

মিশিতে বাধা দেয়। উত্তপ্ত অবস্থায় সলভার নিজেও বাঁযুর সংস্পর্শে 
আসিয়া “অক্সিডাইজড হইয়া যায়। এই অস্থবিধা দূর করার জগ্ট 
মলডারিং করার বময় “ফ্রাক+ ( 10) নামের বিভিন্ন রাসায়নিক ভ্রব্য 

ব্যবহার করা হইয়া থাকে । এই প্লাক" সলডার অপেক্ষা কম তাপে 

গলে। রেজিন ( 26510), বোরাক (3019) বা সোহাগা, শ্যাল 

এমোনিয়াক (5981 41010000190 ) বা নিশাদল, হাই-ড্রোক্লোরিক এসিড 

(লু)4:001010110 4০10. ), জিঙ্ক ক্লোগ়াইড (2800 0010114 ) সলিউশন, 

ইত্যাদি ফ্রান্সের বিভিন্ন নাম। ইহাদের মধ্যে “সফট সলভাঁরিং কাঁজে 
'জিন্ক ক্লৌরাইড, সলিউশনই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। হাইদ্বোক্লোরিক 

এসিড মধ্যে জিঙ্কের থণ্ড যোগ করিলে জিন্ক গলিয়। যায় এবং জিঙ্ক 

ক্লোরাইড সঙ্িউশন তৈয়ারী হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বুদ্বুদ (1১0129165 ) 

উঠিতে থাকে ততক্ষণ জিদ্কের খণ্ড যোগ করিয়া যাইতে হয়। 

ইলেক্টিক সংক্রাস্ত কাজে এপিভ ফ্লাক্স ব্যবহার করা ক্ষতিকর। সাধারণতঃ 

রেজিন (0851 )-ই এইক্ষেত্রে ব/বহৃত হইয়। থাকে । 

সলভারিং আয়রণ (80106:08 100. )- যদিও নামের সহিত 

'আয়রণ” কথাটি রিনিতা 
যুক্ত আছে তথাপি রিড 

জানা" উচিত যে, 

ইছার মুখের অংশ 

লৌহ দ্বার! তৈয়ারী 
থাকে না। তাজেয 

মধ্য দিয়! তাঁপশক্তি 

সহজে প্রবাহিত ৯৯২৬২ | 

হয় বলিক্না ইহা তাজের দ্বার! তৈয়ারী হইয়! থাকে । এই কারণে, , পারি 

আয়রণ'-এর অপর নাম “কপার বিট (09226: 916)। বাংল ভাষায় 
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চলতিভাবে ইহাকে 'তাতাল' বলে। ছবিতে বিভিন্ন আকারের “বিট্-যুক্ত 

'সলডারিং আয়রণ'-এর নমুনা দেখান হইয়াছে । 
£সলডারিং আয়রণ-কে উত্তপ্ত করিয়া সলডাঁরের সহিত স্পর্শ করাইলে 

নলভার গলিয়া গিয়া ইহার উপরি ভাগে লাগে। এই অবস্থায় 'দলডারিং, 

আয়রণ-কে জোড়স্থানে ঘর্ষণ করিলে এ গলিত সলডার জোভশ্বানে লাগিয়৷ 
যায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, “সলডারিং আয়রণ শুধু সলডারকেই 

গলায় না, ইহা! জোড়ম্থানের অংশ দুইটিকে গরম থাকিতেও সহায়ত। করে। 

“সলডারিং আয্পরণ'-কে অনেক রকমে উত্তপ্ত কর হইয়! থাকে | যাহাকে 

বিছ্যৎশক্তির (€15010165 ) পাহায্যে উত্তপ্ত করা হয় উহাকে “ইলেকৃটিক 
ললডারিং আয়রণ' [পূর্ব পৃষ্ঠায় (ঘ) চিহ্নিত ] বলে । ইহাতে একমাত্র বিহ্যাৎশক্তি 

ভিন্ন বাহিরের কোন সরঞ্জাম বা জিনিষের প্রয়োজন হয় না। “দলভারিং 
আয়রণ'-এর মধ্যেই তাপ সৃষ্টি কবার ব্যবস্থা বর্তমান। “ইলেক্টিক সলভারিং 
আয়রণ' বাবহার করাব স্থবিধা এই যে ইহাতে তাপ খুব শীঘ্র উৎপন্ন হয়, 

€কোন ধোয়া হয় না এবং 'সলডারিং আয়রণ'-এর মুখ সর্বদা পরিফার থাকে । 

এই কারণে, যেখানে বিছ্যুৎশক্তি সরবরাহ থাকে সেখানে “ইলেক্টিক সলডাৰিং 

আয়রণ'ই ব্যবহার করা হয়। যেখানে বিছ্যুৎশক্তির অভাব এবং দাহা গ্যাস 

(085) পাওয়া! যায় সেখানে গ্যাস-্টোভ' (085-5$০৮০) ব্যবহৃত হয়। 

ইহারও যেখানে অভাব থাকে, সেখানে খণ্ড ছুইটিকে কাঠকয়ল] দ্বার! উত্তধ 
করা হইয়। থাকে । কিন্তু, অসুবিধা এই যে ইহাতে খুব ময়লার উদ্ভব হয়। 

'সফট জলডারিং-এর প্রণালী-যে পাত ছুইটিকে জোড়া দিতে 
হুইষে সলডার যদি উহ্বাদের সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হইতে না পারে 
তাহা হইলে “সলডারিং, করার উদ্দেশ্যই বার্থ হইয়! যায়। এইজন্য, পাত ছইটির 

যে অংশকে জোড়] দিতে হইবে উহার উপরিভাগে কোন মরিচা (1050), তৈল, 

গ্রীজ ( 025856 ) ইত্যাদি থাকিতে দেওয়। উচিত নয়। প্রথমেই উহার্দিগকে 

উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লওয়] একান্ত গ্রয়োজন। এই পরিফার করার জঙ্য 

ফাইল (711৩), ফ্কেপার (50:8057 ) ইত্যাদি যন্ত্র কিংবা এমারি ক্লথ 
(95৩৫ 019 ) ব্যবহার করা ভাল। যেখানে এইভাবে পরিষার করা 
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অন্থবিধা সেখানে খগুটিকে প্রথমে তরলীকৃত সালফিউরিক এসিড (7011016 
501017210 4১০1৫ ) মধ্যে ডূবাইয়া পরে উহাকে পরিফার জল দ্বার! ভালভাবে 
ধুইয়া লওয়া উচিত। 

পরিফার করা অংশ ছুইটিকে এবং “সলডারিং আয়রণকে পরে উত্তপ্ত 

করিতে হয়। উত্তপ্ত অবস্থায় *লডারিং আয়রণ'-এর তাপ এমন হওয়া 

উচিত যাহাতে উহা! সলডারকে স্পর্শ কর! মাত্র সলডার গলিয়া যায়। «সলডারিং 

আয়রণ” কম উত্তপ্ত হইলে সলভার জোড়স্থানে প্রবাহিত হইতে পারে না। জমিয়া 

গিয়া ডেলার মত স্থানে স্থানে লাগিয়৷ থাকে । আবার ইহা যদ্দি বেশী উত্তপ্ত 

হয় তাহা হইলে জোড়স্থানে ছোট ছোট গর্ত হইয়া যাঁয়। 'সলডারিং আয়রণ”কে 

ঠিকমত উত্তপ্ত করার পর উহার মুখটিকে “টনিং, (57158 ) করিয়। 
লওয়! প্রয়োভন। এই ৭টিনিং' করা বলিতে উপরিভাগে টিন ধাতুর খুব 
পাতলা এক প্রলেপ দেওয়! বুঝায়। “দলডারিং আয়রণ-এর মুখে যে তামথণ্ড 

থাকে উহা উত্তপ্ত অবস্থায় বায়ুর সংস্পর্শে সহজেই অক্সিভাইজড (03101560 ) 
হইয়া যায়। অক্সিডাইজ.ড হইলে তাপশক্কি প্রবাহিত হইতে বাধা পায়। 

টিন (4) ধাতু সহজে “অক্সিডাইজ.ড+ হয় না বলিয়া ইহার প্রলেপ 

এ তাত্রথণ্ডের উপরিভাগে দেওয়া হইয়া! থাকে । এটিনিং করিতে হইলে 

“সলডারিং আয়রণ'-এর মুখটিকে প্রাথমে ফাইল ছারা ঘষিয়। একটু উজ্জল 
করিতে হয়। পরে, উহাকে ফ্লাক্সের মধ্যে ডুবাইয়! তৎক্ষণাৎ টিন ধাতুর সহিত 
স্পর্শ করাইতে হয়। যতবার “সলডারিং আয়রণ-কে উত্তপ্ত করা হইবে 

ততবারই যে, এইভাবে উহাকে "টনিং করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যত৷ 

নাই। মুখে "টন'-এর প্রলেপ আছে কিনা লক্ষ্য করিয়া মধ্যে মধ্যে ৭টনিং' 
করিলেই চলে। 

'সলডারিং আয়রণ-কে টনি করা হইলে জোড়ম্থানে ফ্রান্স প্রয়োগ 

করিয়! উহার মুখটিকে আবার প্লগাক্সের মধ্যে ক্ষণেকের জন্য ডুবাইয়৷ (কিছু 
নিশাদল চূর্ণ দিলে আল্লও ভাল ফল পাওয় যায়) সঙ্গে সঙ্গে উহাকে সলডারের 

সহিত স্পর্শ করাইভে হয়। ইহাতে সলডার “দলডারিং আয়রণ'-এর যুখে 
লাগিয়! যায় এবং লাগিয়া যাওয়ামাত্র উহাকে জোড়স্থানে ঘধিতে হয় । 
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সলডাঁরিং করার সময় 'সলডারিং আয়রণ”কে ঠিকভাবে ধরা প্রয়োঞ্জন। 

নীচের ছবিতে একটি পাইপের যুখকে জোড়! দেওয়ার বিষয় দেখান. 
হইয়াছে। 

গ্রশস্ত উপরিতাগকে যখন সলডারিং করিয়া জোড়া দেওয়ার প্রয়োজন 

হয় তখন প্রত্যেকটি অংশের উপরিভাগকে প্রথমে টিনিং করিয়। লইয়া! ফ্লাক্স 

যোগ করিতে হয়। পরে, অংশ হুইটিকে ক্ল্যাম্পের (০1912 ) সাহায্যে 

আবদ্ধ করিয়া লইয়া জোড়স্থানে তাপ দিতে হয়। ছোট অংশকে সলডারিং 

করিতে 'সলডারিং আয়রণ-এর তাপই অনেকক্ষেত্রে যথেষ্ট হয়। 
এলুমিনিয়ামকে “সফট সলডারিং গ্রথায় ভালভাবে জোড়! দেওয়া যায় ন1। 

'ত্রেজিং গ্রথায়ই সাধারণতঃ ইহা! জোড়া দেওয়! হইয়! থাকে । 

জোয়েটিং (8৪৪৮8 )-_-কপার বিট, বা! 'সলডারিং আয়রণ' ব্যবহার 
না করিয়া সলডারিং করার ষে প্রণালী উহাকে “সোয়েটিং বলে। ইহাতে, 

যে অংশ দুইটিকে জোড়া দিতে হইবে উহাদের উপরিভাগকে প্রথমে পরিক্ষার 
করিয়া লইয়া সলভার দ্বার! "টিনিং (07106 ) করা হয়। পরে, অংশ 

ছুইটিকে একত্র করিয়া গরম করা হয়। এই গরম করার সময় সলডার 

গলিয়! যায় এবং ঠাণ্ডা হওয়ার সময় অংশ দুইটিকে যখন চাপ দেওয়! হয় 
তখন উহ! জোড়া লাগিয়! যায়। 

ব্রেজিং (বা হার্ড সলভারিং )-এর প্রণালী--“সফট সলডারিং'"এর 
বেলায় ,“সলডারিং আয়রণ” বা “কপার ৰিট' যে তাপ বহন করে 'ব্রেজিং 

এর পক্ষে উহা! যথেষ্ট হয় না। 'ত্রেজিং করিতে উহ1 অপেক্ষা অনেক বেশী 
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তাপের প্রয়োজন হয়। কারণ, “সফট সলডার” যে তাপমাত্রায় গলে 

'স্পেলটার/কে গলাইতে উহা। অপেক্ষা বেনী তাপমাত্তার প্রয়োজন হয়। 

এইজন্ত 'ত্রেঞিং-এর বেলায় 'নলডারিং 'আয়রণ” ভ্বার। পরোক্ষভাবে তাপ 
প্রয়োগ না করিয়া 'ব্ো-পাইপ” (810জম 7105) ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে 

তাপ দেওয়া হইয়া থাকে । তাপ দেওয়ার প্রণালী সাধারণতঃ নির্ভর করে 

যে অংশে “ত্রেজিং করিতে হইবে উহা! কি রকম গঠনের এবং কত বড় তাহার 

উপর। জিনিষটি খুব ছোট হইলে 'বুনসেন বার্দার (8197) 730110৩2 )-. 

এর মুখে গ্যানকে জালাইয়। চোঙ্গের সাহায্যে ফু' দিয়া অগ্সিশিখাকে জোড় 

স্থানে প্রয়োগ করিলে উহা উত্তপ্ত হয়। দ্বর্ণকারের কাজে প্রায়ই এই 

ভাবে তাপ দেওয়! হইয়া থাকে । আর, জিনিষটি যদি খুব ছোট হা 
হয় তাহ! হইলে তাপ দেওয়ার জন্য *ওয়েন্ডিং প্রণালীর মত ক্লোপাইপ 
ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে প্রায়ই অক্সিজেনের পরিবর্তে পায়ে চালিত 

হাপড়ের (73106: ) সাহায্যে বায়ু সরবরাহ কর! হয়। 

ব্রেজি-এর বেলায় বেশী তাপ ব্যবহার কর! হয় বলিয়! যে অংশ 

ছুইটিকে জোড়া দেওয়। হয় তাপ দেওয়ার সময় উহা! প্রায়ই বিকৃত বা পৃথক 

(ফাক ) হুইয়! যাওয়ার আশঙ্কা থাকে । এইজন্য, তাপ দেওয়ার পূর্বে অংশ 

ছইটিকে সরু তার দিয়! বাঁধিয়া লওয়া উচিত। পাতলা পাত কিংৰ 

চাদরকে জোড়া দেওয়ার বেলায়, যদি জোড়। দেওয়ার পর আর আকার 

পরিবর্তন করার প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে প্রান্ত ছুইটিকে মুখে 

মুখে (80) লাগাইয়া 'ব্রেজিংং করিলেই চলে। আর, যদি ভ্রেজিং 

এর পর আকার পরিবর্তন করার প্রয়োজন থাকে, তাহ! হইলে একটি 

প্রাস্তকে অপর প্রান্তের উপর রাখিয়া ( ওভার ল্যাপ 05:18) “ব্রেজিধ 

করিতে হয়। অংশ দুইটির একটি প্রীস্তকে অপর প্রান্তের উপর রাখার 
ফলে পুরু মাপ ছ্বিগুণ হওয়ার কথা । ইহা যাহাতে না! হুইতে পারে এইজন্য 

দুইটি প্রান্তকেই প্রথমে ফাইল দ্বার! ঘষিয়া পাতলা এবং কলম কাটার মত 

চালু করিয়া! লওয়া হইয়া থাকে । পরে, এ স্থানে 'ডাভটেইল” (100/5%81) 
জয়েন্টের মত খাজ করিতে হয়। 
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“সফট্ ললভারিং-এর মত 'ব্রেজিং-এর বেলাতেও, যে অংশ হুইটিকে জোড়া 

দিতে হইবে, জোড়! দেওয়ার পূর্বে উহ্বাদিগকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার এবং মরিচা. 
তৈল, গ্রীজ ইত্যাদি হইতে মুক্ত করিয়া লওয়! প্রয়োজন । এই ক্ষেত্রে 

প্রধানতঃ বোরাকস (7018% ) অর্থাৎ মোহাগা চূর্ণকেই ক্লাক্স রূপে ব্যবহার 
করা ইয়া থাকে। এই সোহাগ চুর্ণকে জলের সহিত মিশাইয় লেই-এর 

- (2850) মত করিয়া জোড়ম্থানে তুলীর সাহায্য প্রয়োগ করা হয়। 

যে অংশ ছুইটিকে জোড়া দিতে হইবে উহাদ্িগকে রক্তবর্ণের তাপে 
উত্তপ্ত করিয়া “হার্ড সলডার' অর্থাৎ, স্পেলটার'কে জোড়স্থানে দিলেই উহ! 

গলিয়৷ প্রবাহিত হইয়া! থাকে। এইসময় আবার কিছু তাপ গ্রয়োগ 
করিলে প্রবাহের পক্ষে সহায়তা হয়। 

*ত্রেজিং শেষে হইবার পর অংশ হুইটিকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করান উচিত। 

যর্দি অ-সমভাবে ঠাণ্ডা হয় তাহা! হইলে জোড়ম্থানটি বিকৃত হওয়ার 

আশঙ্কা থাকে। জোড়ম্বানে যাহাতে কোন 'ফ্লাক্স' লাগিয়া না থাকে তাহার 

জন্য “ব্রেজিং-এর পর অংশ ছুইটিকে সর্বদ] উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা উচিত। 
শতকর! গাঁচভাগ কষ্টিক সোডা (0845610 50% ) যুক্ত সলিউশন মধ্যে 

ডুবাইলে ফ্লাক্সগুলি সহজে দুর হয়। 
এলুমিনিয়ামকে ব্রেজিং করা যায়। ইহার ফ্লক্ হালাইভ এবং জ্রঙ্ক 

ক্লোরাইড হইতে তৈয়ারী কর! হয়। এলুমিনিয়ামের মিশ্র ধাতুর সহিত এই 

ফ্লাস মিশাইয়। ইহার সলডার তৈয়ারী হয়। 

টাংষ্টেন কারবাইডের খণ্ড জোড়া দেওয়া-_কারখানায় প্রায়ই 
মাইন্ড ইীলের খণ্ডের মুখে খাজ করিয়া প্রস্থানে টাংষ্টেন কারবাইডের ছোট 

খণ্ড (টিপ 0 )-কে এব্রেজিং করিয়া জোড়া দিয়! নানারকম কাটিবার 

যন্ত্র 0801€ 6০০1) তৈয়ার কর! হইয়। থাকে । এই 'ব্রেজিং' করার জন্ত 

প্রথমে খাজের উপরিভাগে রৌপ্য কিংবা তাত্রের পাতলা! খণ্ড এবং কিছু সোহাগ! 

চূর্ণ দেওয়া হয়। পরে, ইহার উপর টাংঙ্টেন কারবাইডের খণ্ুটিকে 
বসাইয়৷ লইয়। নকল সমেত চুলীর মধ্যে রাখিয়া অতি সাবধানে উত্তপ্ত 
কর! হর। রৌপ্য কিংবা তাত্র যখন গলিতে খাকে তখন এ খগডটিকে 
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একটু নাড়িয়। দেওয়া উচিত। ইহাতে সংযোগ ছু হওয়ার পক্ষে সহায়তা হয়। 
অবশেষে চুল্লী হইতে উহাকে বাহির করিয়া আনিয়া এবং মুখের খগ্ডটিকে 
যথাস্থানে একটু চাপিয্না দিয়া কাঠ কয়ল! চূর্ণ ইত্যাদির মধ্যে প্রবেশ 

করাইয়া! ধীরে ধীরে ঠাণ্ড। করা হয়। 

করস রতেরসরীতে 

ওগ্েভুডিং ( ৬৬০10176) 

একই ধাতু দ্বারা তৈয়ারী ছইটি খগণ্ডকে অথবা একই খণ্ডের ছুইটি 
মুখকে উত্তাপের সাহায্যে পৃ কিংবা অর্ধ গলিত অবস্থায় আনিয়৷ স্থায়ীভাবে 

জোড়া দেওয়ার প্রণালীতে “ওয়েন্ডি" করা বলে। মুলতঃ ওয়েন্ডিং ছুইটি 
প্রণালীতে কর! হয়__ 

(১) ধাতুকে অদ্ধগলিত অবস্থায় আনার পর চাপ দিয়া । ইহাকে “প্রেশার 
ওয়েন্িং' (715550115 19175 ) বলে। 

(২) ধাতুকে পুর্ণ গলিত অবস্থায় আনার পর কোন রকম চাপ বা 

আঘাত না৷ দিয়া! ইহাকে “ফিউসন ওয়েন্ডিংং (8510) 10125 ) 

বলে। 
এই ছৃইটি নীতির উপর ভিত্তি করিয়! কারখানায় সাধারণতঃ তিন রকম 

ওয়েন্ডিং প্রচলিত--- 

(১) ফোর্জ ওয়েল্দিং (015 ভ/ ৪1011£ )--কামারশালার চুল্লীর 

( 5০:£5) মধ্যে ধাতুখগ্ডকে উত্তপ্ত করার পর হাতুড়ীর আঘাত দিয়া 

যে জোড়া দেওয়া হয়। এই সম্পর্কে পূর্বে ১৩২ নং পৃষ্ঠায় আলোচন! 

করা হুইয়াছে। 

(২) ইলেক্টিক ওয়েল্ডিং (5:1০0০ ড/610198 )--বিছ্যৎ- 

শঙ্কির় সাহায্যে তাপ হৃষ্টি করিয়া ষে জোড়। দেওয়] হয়। 
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(০) গ্যাস ওয়েল্ডিং (285 ৮৬ 210105 )- এসিটিলিন, হাইড্রোজেন, 

"**প স্থষ্টি করিয়া যে জোড়1 দেওয়! হয়। 

বর্তমানে ওয়েন্ডিং প্রণালীর চলন খুব বেশী হই্লাছে। পূর্বে যে সকল 
অংশ রিভেটের সাহায্যে জোড়া দেওয়া হইত, এখন উহা প্রায়ই ওয়েন্ডিং 

করিয়। জোড়া দেওয়া হইয়া থাকে । জাহাজ, পুল, ীলেয় কাঠামো! (51661 

118100৩ ), ট্যাঙ্ক, পাইপ লাইন, ইত্যাদি তৈয়ার করিতে এবং ভাঙ্গা বা 

ফাটা ঢালাই করা জিনিষকে মেরামত করিতে ইলেক্টিক এবং গ্যাস 
ওয়েন্ডিং ছুইই খুব উপযোগী । ছুই প্রগালীতেই অংশ ছুইটিকে কারখানায় 

না আনিয়া যেখানে উহা আছে প্রথানে রাখিয়্াই জোড়া দেওয়া সম্ভব 
হয়। মেশিনের কিছু কিছু অংশ পুর্বে যাহা ঢালাই করিয়া! তৈয়ার করা 

হইত বর্তমানে অনেক বড় বড় কারখানায় উহ! এখন ওয়েল্ডিং প্রণালীতে ্বীলের 
পাতকে জোড়া দিয়া তৈয়ার করা হইতেছে । 

নীচে ইলেক্টিংক এবং গ্যাল ওয়েল্ডিং সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা 
হইতেছে-_ 

ইলেকুটি.ক ওয়েল্ডিং 
ইহাঁকে প্রধানতঃ ছুই রকমে ভাগ করা যায়-_ 
(১) রেসিষ্ট্যাঞ্দ ওয়েব্ডিং (7২6515080০6 ড৮০1৭16 ) 

(২) আর্ক ওয়েজ্ডিং (410 ভা61105 ) 

প্রথমটি “প্রসার ওয়েন্ডিং' এবং দ্বিতীয়টি “ফিউসন ওয়েল্ডিং নীতির 

অন্ততূক্ত। 

রেসিক্ট্যান্স ওয়েন্ডিং 

ইহাতে যে ছুইটি অংশকে ওয়েন্ডিং করিতে হইবে উহাদের মধ্য দিয়! 

বিচাত্প্রবাহ ( অল্টারনেটিং কাবেণ্ট 41121980065 001150) পাঠান 

হয়। এই প্রবাহ অংশ ছুইটির জোড়মুখের বৈছাতিক বাধা (616০0 

26318091006 ) হারা এমন প্রচুর তাপ হৃষ্টি করে যাহার ফলে এস্থানের 
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থাতু গিয়া 'যার। 'রেসিষ্ট্যাম্স ওয়েন্ডিং স্বয়ংক্রিয়াশীল (8%078900 ) 
প্রণালী । সাধারণতঃ ইহা মেশিনের লাহায্যে করা হয় অল্প দক্ষ কারিকরও 
এই রকমের ওয়েন্ডিং অনায়াসে করিতে পারে। 

ধরেসিষ্ট্যাম্স ওয়েক্ডিংএর যে তিন রকম সাধারণতঃ চলিত তাহা এই-_ 

(১) বাট ওয়েন্ডিং (856 দ্যত1০:58 )-_ইহাতে খণ্ড ছুইটিকে 
মুখে মুখে লাগাইয়া (7026) চাঁপ দেওয়া হয় এবং অংশ দুইটিব মধ্য দিয়! 

বিছ্যৎপ্রবাহ পাঠান হয়। রভ, তার, ছোট পাইপ, ইত্যার্দিকে জোড়া দিতে 
ইছা! উপযোগী। 

(২) স্পট ওয়েল্ডিং (89০% 7 ০10108 )-ইহা ছারা এ ইঞ্চের কম 
পাতলা শীট (912৩৮)-কে জোড়া দিতে সুবিধা হয়। মেশিনের সাহায্যে 
এই ওয়েন্ডিং কর! হয়। 

পার্খে, এই মেশিনের 
একটি ছবি দেওয়া হইল । 
ইহাতে ছুইটি “ইলেক্টেড? 
(7%1500995 ) আছে 

একটি স্থির, অপরটি 

চলনশীল। যে শীট 

'ছুইটিকে জোড়া দিতে 
হইবে উহাদের প্রান্ত 

দুইটির একটিকে অপরটির 
উপরে রাখি (০৮৫: 
19121178 ) শীট ছুইটিকে 

প্রথমে স্থির ইলেক্টোডিটির উপরে রাখিতে হয়। পরে, ইলেক্টেণ্ড ছুইটিকে 
বিছ্যুৎশক্তির সহিত যোগ করাইয়া! চলনশীল ইলেক্টো ডটিকে যখন শীট দু 
সহিত স্পর্শ করান হয় তখন সাময়িকভাবে বিছ্যৎশক্তি প্রবাহিত (" 
-০42756 ) হয় । ফলে, জোড়ের মুখে প্রায় বিন্দু পরিমাণ স্থান) 

'যায় এবং শীট দুইটি যুদ্ধ হয়। ছোট ব্িভেট যতটা গ্থান ভুড়ি 
10 
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দেয় ইলেন্টো ড ছুইটির মুখ এ পরিমাণ সরু করা থাকে বঙিষ্ী রিভেট 
ব্যবহারের পরিবর্তে এই প্রণালীর ওয়েন্ডিং খুব কাধ্যকরী হয়। | 

(৩) সীম বি (8987 লা 970171£ )-_-ইহাও মেশিনের সাহায্যে 

এবং মূলতঃ “্পট ওয়েম্ডিংএর 

নীতিতেই কর! হয়। তবে, *্পট 

ওয়েল্ডিএ ইলেক্টেড ছুইটির মুখ 

যেমন সরু করা থাকে, ইহাতে 

তাহা থাকে না। ইলেক্ট োড 
ছইটি গোল চাকৃতী (৫150) 

আকারের থাকে। ফলে, শীট 

ছুইটির জোড় একটির পর একটি 

বিন্দু পরম্পরায় না হইয়া বিরামহীন 

বিন্দু অর্থাৎ রেখার মত হয় 

পার্খে দীম ওয়েন্ডি মেশিনের 

... এ আজ একটি ছবি দেওয়া হইল। তৈল, 
রং ইত্যাদির অ আধার (৫:20) তৈয়ার করিতে ইহা খুব উপযোগী হয়। 

আক ওয়েন্িং (&10 চা 610208 ) 

ইছীতে, বৈদ্যুতিক টারমিনাল (65:20187915 ) ছুইটির একটিকে যে ধাতু- 
খওডকে ওয়েন্ডিং করিতে হইবে উহার সহিত এবং অপরটিকে “ইলেন্টেণড'এর 

সহিত যুক্ত করিয়া! রাখা হয়। বি্্ুৎ- মি 

ইছ, শক্তির সহিত যুক্ত থাক! অবস্থায় 

বিচ্যতপ্রবাং 1 /ইলেক্টেড ইলেক্ট্ঠোডটিকে বখন ধাতুখণ্ডের 

হয়। এই এ. (আক খুব নিকটে আনা হয় অর্থাৎ প্রায় 

25180006) ভ্বা ১ স্পর্শ করান হয় তখন জোড়মুখের 
খুবই কম হইয়| যায় বলিয়া অনেক বেশী কানেপ্ট প্রবাহিত 
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হয়। ফলে, এস্থানে প্রচুর তাপ স্যঙ্টি হয় এবং তীব্র আলো দেখা 
দেয়। ইহাঁকেই “আর্ক (42০) বলে। “আর্ক'-এর প্রচুর তাপই ধাতুকে 
গলাইয়। দেয়। 

“আর্ক ওয়েব্ডিংএ ছুই রকম “ইলেক্টড ব্যবহার করা | হয়-- 
কে) কারবন দ্বার তৈয়ারী (খ) ধাতু দ্বার! তৈয়ারী। 

ইলেক্টড ধরার জন্ত ঘে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় উহাকে 'ইলেক্টেড 
হোল্ডার (751500:০৩ ০115: ) বলে। নীচে ইহার একটি ছবি দেওয়া 
হইল-_ 

চ্যানের ০ 
॥ ৮৯১০ ১১০৮৮৫৫ রক, 

১০৮০০১০৫ ৮9০ 9০৪ ৬৬ শট, 

45 
রর 

৬ 
১ (৯৩২ 
নী ৮৫১9০৩০০১৩০%৫০৫০%৫ 9৩৩১০ নি 

ও ৪ ০৮০ শ জু ০৯০০ ২০০৯৩ রি শপ পতি পেত 
০ ০ ৩৩ তক 

ইলেক্রোড হোল্ডার 
কারবনের তৈয়ারী ইলেক্টেশাড দ্বারা “ওয়েন্ডিং-এর বেলায়_-বিছবাৎ- 

শক্তির “ডিরেক্ট কারেণ্ট (101:506 00276116) প্রয়োজন হয় এবং ইহার 

“পজিটিভ টারমিনালঁ (795105 510709])-কে যে ধাতুখণ্ডকে 

ওয়েম্ডিং করিতে হুইবে উহার সহিত যুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। ইহা! 
না করিলে কারবনের কণা গলিত ধাতুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে 
শক্ত এবং তনুর করিয়া ফেলে। ধাতু স্বারা তৈয়ারী ইলেন্ডের সাহাষ্যে 

ওয়েন্ডিং করিতে “ডিরেক্ট বা “ল্টারনেটিং (:416579008 ) কারেন্টের যে 

কোন একটি হইলেই চলে। 
“আর্ক ওয়েন্ডিং' হাতেই করা হয় এবং সাধারণতঃ দক্ষ কারিকর ভিন্ন ইহা 

করা সম্ভর হয় না। ইহাতে গ্রধানতঃ যে সকল সরঞ্জাম প্রয়োজন হয় 
তাহা এই £-_ 

(১) ওয়েন্ডিং প্র্যান্ট (16147561518) 

(২) ইলেকটড ধারক (111৩00:90৩ 01067) 
(৩) ফ্লেকসিবল রকমের নৈহ্যতিক তার ( 01551016 021915 ) 

(8) ইলেকে।ড (1৩০:৩9৩ ) 



১৪৮ প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষা 

€) রঙ্গীন চশমাসহ মুখাবরক 

(৬) চামড়ার তৈয়ারী দস্তানা ( 010559 ) 

(৭) চামড়ার দেহাবরক (40:02 ) 

(৮) ধাতুনিম্সিত ওয়েল্ডিং টেবিল 
“জার্ক ওয়েল্িং প্রণালীতে জোড়মুখের ধাতুকে ত' গলান যায়ই, উপরস্ধ 

খরশ্থানে আবশ্তক মত ধাতুকে যোগ করারও স্ববিধা হয়। এই কারণে, 
সাধারণ রকমের জোড়া দেওয়ার কাজ ভিন্ন, ঢালাই কর! অংশের ফাটা বা 

সাঙ্গ অংশকে মেরামত করিতেও ইহা উপযোগী হয় । 

গ্যাস ওয়েন্ডিং (08৪ জা৩1৫12৫ ) 

গগ্যাস ওয়েল্ডিং বলিতে সাধারণতঃ 'অকি-এসিটিলিন+ (0%0-4০600166) 

ওয়েন্ডিংকেই বুঝায় । কারণ, ইহার চলন খুব বেশী। এইস্থানে এই “অক্ষি- 
এসিটিলিন গ্যাস ওয়েল্ডিংং সম্পর্কেই আলোচনা করা হইতেছে। ইহাতে 
অক্সিজেন (0%£5০ ) এবং «এসিটিলিন, (£১০2015০ ) নামে ছুইটি 

গ্যাস ব্যবহার কর! হয় । ক্যালসিয়াম কাঁরবাইড ( 09101007 0৪1)106 )-কে 
জলের মধ্যে মিশাইলে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় উহ্হাই এসিটিলিন গ্যাস। 

এসিটিলিন গ্যাস জলে এবং অক্সিজেন গ্যাস ইহাকে জলিতে সাহায্য 

করে। 'ব্লোপাইপ, (819 7১1) অর্থাৎ বায়ু-নলীর মধ্যে এই গ্যাস 

ছুইটি মিশিক্া। যখন ইহার নজল (02515 )-এর মুখে আনে তখন অগ্রিম্পশ 

হওয়ামাত্র উহা জলে । এই জলার ফলে প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয়। 
'অক্সি এসিটিলিন ওয়েন্ডিং' ছুই প্রথায় কর! হয়__ 

(১) বেশী চাপ প্রথা ( [71217 01555016 55962) ) 

(২) অল্প চাপ প্রথা (1,0স্ঘ 7::255016 55:20) ) 

প্রথথমটিতে ছইটি গ্যাসই নিজ নিজ লৌহাধার বা “সিলিখার+ (0713061) 

মধ্যে খুব বেশী চাপে (প্রতি স্কোকার ইঞ্চে প্রায় ছুইশত পঁচিশ পাউও্ড চাপে) 
জমা, করা! থাকে। আর, দ্বিভীয়টিতে অক্সিজেন বেশী চাপে সিলিগার মধ্যে জম! 

কর। থাকে, কিন্ত এসিটিলিনকে সিলিগার,হইতে না ল্ইয়। লওগ] হয় প্রত্যক্ষভাবে 
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এক উৎপাদক যন্ত্র ( জেনারেটর (05:80: ) হইতে (পার্থের ছবি) গতি 

স্কোয়ার ইঞ্চে প্রান আধ পাউও চাঁপে। ক্লোপাইপ প্রতিটি ক্ষেত্রে শত 
রকমের ব্যবছার করা হয়। বেশী চাপ 

প্রথার ফস্োপাইপের গঠন সরল। কিন্ত, 

অল্প চাপ প্রথার ব্লোপাইপ “ইন্জেক্টর 
(181505:) নীতিতে তৈয়ারী থাকে। 
অক্সিজেন বেশী চাপে থাকে বলিয়া উহা 

যখন ইহার মধ্য দিয়! প্রবাহিত হয় তখন 

অল্প চাপের এসিটিলিন গ্যাসকে টানিয়! সঙ্গে 

লইয়া যায়। প্রয়োজন অঙ্গুসারে গ্যাসকে 

বেশী বা কষ হারে পাওয়ার জন্ত প্রত্যেক 

ক্লোপাইপের সহিত ছুইটি করিয়া £কণ্ট্োোল 
ভাল্ভ? (0০92:0] ড৪1%€ ) থাকে । একটি 
অক্সিজেনের জন্ত, অপরটি এসিটিলিনের জন্ত। 

বেশী চাপ প্রথায় তাপের মাজা! বেশী 

হয়। উহাকে নিয়ন্্রণও ভালভাবে করা যায়। 

ইহা ভিন্ন, নিরাপত্তা! এবং সরঞ্জামকে এক স্থান হইতে অন্ত সনে লইয়! 

যাওয়ার স্থবিধার দিক হুইতেও অল্প চাঁপ প্রথার তুলনায় বেশী চাপ 
প্রথাই ভাল। 

সিলিগারের মধ্যে গ্যা অনেক বেশী চাঁপে থাকিলেও কাজের রকম 

অনুযায়ী উহ্হাকে যাহাতে বাহিরে অপেক্ষাকৃত কম চাপে পাওয়। যায় এইজন্ 

প্রত্যেকটি সিলিগারের মুখে একটি করিয়! 'রেগুলেটর” ( 25501960: ) যন্ত্র 

থাকে। পার্থক্য রাখার জন্ত এসিটিলিনের রেগুলেটর বামদিকের থেডযুক্ত কর! 
থাকে। অর্থাৎ, বামদিকে ঘুরাইলে ইহা আটকায়। আর, অস্ষিজেনের 
রেখুলেটর ডানদিকের থেডযুক্ত করা থাকে । অর্থাৎ, ডানদিকে ঘুরাইলে 
আটকায়। ইহা ভিন্ন, গ্রতিটি লিলিগ্ডারের সহিত ছইটি করিয়! “প্রেশাকস, গেক্ছ” 
( 916585816 085৬ ) অর্থাৎ চাপমান যন্ত্র থাকে | ইহ! দেখিতে ঘড়ির মত । 

এমিটিলিন জেনারেটর 
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থকটি বার] মিলিগারের মধ্যে গ্যাল কত চাপে আছে ভাছ! এবং খআপরটি ধারা 
উহা ব্লো-পাইপের মধ্যে কত চাপে আধিতেছে তাহা জান! যায়। 

নীচে, “ছাই প্রেশার প্রথার (732 10169501৩ 5556500 ) আর্মিজেন 

এবং এসিটিলিন সিলিগারের এবং উহাদের সহিত ব্যবহৃত সরঞ্জামের একটি 

ছবি দেওয়া হইল। 

£--ভাল্ভ (৬৪156) ইহাকে বন্ধ করিলে গ্যাস সিলিগার 
হইতে বাহির হইতে পারে না। 

৪--সিলিগার প্রেশার গেজ (051067 7555015 9838৩ ) 

সিলিওারের মধ্যে গ্যাস কত চাঁপে নফচিতি আছে ইহা হার! তাহা মাপ কর! হর 
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0- আউটলেট প্রেশার গেজ (006 0:59501৩ 32108. ক্রেম 

গ্যাস কত চাপে বাহিরে আদিতেছে তাহা ষাঁপ করার যস্ত্র। 

[0--সেফটি ভাল্ভ (9825 ৪]%৩)। সিলিগারের বিপদ 
নিবারক ব্যবস্থা । 

ঢা প্রেশার রেখলেটর (159901:5 [২6601900:)। চাঁপ 

'নিয়ন্ত্রণকারক যন্ত্র 

ঢ- প্রেশার রেগুলেটিং সু (61555016 7২6৪০196108 9০) । 

ইহাকে ঘুরাইয় চাঁপকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। 
ত-হোজ (70036) এই নলের মধ্য দিয়া গ্যাস ব্ো-পাইপে 

'আসে। 

ল-রো-পাইপ (810 719 )। অর্থাৎ বাযুনলী। ইহার 

মধ্যে গ্যাস দুইটি মিশে । 

[- নজল (13022516)। ইহার ছিদ্রের মধ্য দিয়া গ্যাস বাহিরে 
আমে এবং ক্লো-পাইপের মুখে জলে । 

ল্লো-পাইপের ফ্লেম ( ৪180৪) অর্থাৎ অগ্নিশিখা 

ক্লো-পাইপের মুখে বখন অক্সিজেন এবং এসিটিলিন গ্যাস একযোগে 
বাহির হয় তখন উহাতে অগ্নিষ্পর্শ করানমাত্ত এসিটিলিন জ্বলে এবং 

শিখার (21275) উদ্ভব হয়। গ্যাস ছইটি ব্লোঁপাইপের মধ্যে ষে 

অন্থপাতে মিশে এই শিথ। সেই অন্থযায়ী হয়। বিভিন্ন রকম কাঁজের জন্য 

বিভিন্ন রকম শিখার প্রয়োজন হইয়া থাকে। শিখা ঠিকমত না হইলে 
ওয়েম্ডিং করা সম্ভব হয় না। এইজন্য, ওয়েলন্ডিং বিভাগের প্রত্যেক 

কারিকরের ( ড105:) এই শিখা অর্থাৎ এফ্রেম' সম্বন্ধে উপযুক্ত জান 
পাকা উচিত। 

রো-পাইপের কেবল এনিটিলিন “কণ্টোল ভাল্ভ”টিকে খুলিয়া যখন জন্নি 
ল্পর্শ করান হয় তখন নজলের মুখে হরিজ্্া বর্ণের এবং ধোৌঁয়াসহ যে শিখার 
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একী হয় উচহ্থাকে 'এসিটিপিন ফ্রেম (4085151৩ 1810৩) বলে । 

ইহার তাপ খুব কম হয় বিয়া ওয়েব্ডি-এর কাজের পক্ষে ইহা” 
উপযোগী হয় মা। «এসিটিলিন ফ্রেম উৎপন্ন করার পর ধীক়ে ধীরে 

অক্সিজেনের “কণ্টোল ভাল্ভ”টিকে খুলিলে সাধারণতঃ তিন রকম শিখার 
উদ্ভব হয়। নীচে ইহাদের ছবি দেওয়া হইল। ইহাদের প্রত্যেকটিরই তাঁপ 

বেশী বলিয়া! ওয়েন্ডিং কাজের পক্ষে উপযোগী হয় । 

(১) কারবুরাইজিং ফ্রেম (02100115105 7191706)--যে পরিমাণ 

অক্সিজেন আসিলে এসি- 

টিলিন পূর্ণভাবে জলিতে 
পারে অকিজেন যখন 

(9 উহা অপেক্ষা কম হারে 
রো-পাইপে আসে তখন 

০ সস ইহা? উৎপন্ন হয়। স্টীল 
(উস ঠিকমত উত্তপ্ত হষ্ধবুলে এই 

ফ্রেম কারবনকে ঠীলের 

৭ পি ভিতরে রাঁসায়নিকভাবে 
উস যুক্ত করায়। গ্রীলের 

তৈয়াবী পাইপের বাট 
জয়েণ্টের (30৮ 10126) পক্ষে ইহ! উপযোগী হয়। 

(২) নিউট্রাল ফ্লেম (3680:59] 15006 )১--ধে পরিমাণ অক্সিজেন 

আঁসিলে এসিটিলিন পূর্ণভাবে জলিতে পারে অক্সিজেন যখম ঠিক এ পরিমাণে 

আসে তখন ইছা উৎপন্ন হয়। এই ফ্লেমই সাধারণতঃ ই্রীল, কাষ্ট আয়রণ, 
কপার শ্রবং এ্রলুমিনিয়ামকে ওয়েজ্ডিং করিতে ব্যবহৃত হয় । 

(৩) অক্িডাইজিং ফ্রেম (031015106 1906 )--যে পরিমাণ 
অক্সিজেন আসিলে এসিটিশিন পূর্ণভাবে জলিতে পারে অক্সিজেন বখন 
উহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে আসে তখন ইছা! উৎপন্ন হয়। খ্রাস (পিতগ ) 
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ধাতৃকে ওয়েল্ডিং করিতে এই প্রেম প্রয়োজন হইয় থাকে । 'নিউদ্রীল ফ্রেম 
অপেক্ষণ এই ফ্রেমের তাপ কম হয়। 

ফ্রান্স (102 )-উত্তগ্ত ধাতু বায়ুর সংস্পর্শে শীপ্র 'অকিডাইজড., 

(.02161560. ) হইয়া যায় বলিয়া! & অবস্থায় ওয়েজ্ডিং করিলে জোড় ভাল হয় 

না, হুর্বল হয়। এই অন্ুবিধ! দূর করার জন্য, যে রাসায়নিক জিনিষকে ওয়েক্ডিং 

কালে ধাতুর উপর প্রয়োগ কর! হইয়া থাকে উহাকে 'ফ্রাক্স' (চস) 

বলে। এই ফ্রান্স ধাতুর উপরের অক্মিজেনযুক্ত আবরণকে গলাইয়। সরের 

(5081 ) আকারে উপরে তাসাইয়া দেয়। ওয়েন্ডিং করার সময় মধ্যে মধ্যে 
এই সরকে সরাইয়! ফেলিতে হয় । 

ওয়েন্ডিং রভ (91018 7১০০.) ইছার অপর নাম “ফিলিং বু” 
( চা111178 ২০৫)। ওয়েডিং করার সময় ধাতুর উপাদানের তারতম্য 

হইয়া ষায়। এই তারতম্য দুর করিয়া ধাতুর উপাদানকে পূর্বের অবস্থায় আনিতে 
€ওয়েম্ডিং রূডকে গলাইয়! জোড়গ্ক।নে যোগ করা হয়। যে ধাতুকে ওয়েল্ডিং 

করা হয় “ওয়েল্ডিং রড+ মূলতঃ উহ দ্বারাই তৈয়ারী হুইয়া থাকে। ফিন্তু, 
ইহা মূল ধাতু অপেক্ষা বেশী গুণসম্পন্ন থাকে । 

শ্রিখা দ্বারা লৌহখণ্ডকে ছেদ করা (ফ্লেম কার্টিং প1809, 
908৮0206 )- 

অকি-এসিটিলিন প্রথার ওয়েন্ডিং-এর জন্য পূর্ব্বে যে তিন রকম শিখার 
কথা বলা হইয়াছে ইহা ভিন্ন অন্য রকম শিখাও ব্যবহ্থত হয়। এই 

শিখা ণকাটিং বলো পাইপ” (086605 810ঘ [106 ) নামে এক বিশেষ 

রকমের ক্লোঁপাইপের সাহায্যে উৎপন্ন করা হয়। ইহা দ্বারা *লৌঁকের 
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ছেদ কর! যাঁদ্দ। কাষ্টা আয়রণ শ্রবং ই্রীলকে 
কাটার উপযোগী শিখা যথাক্রমে 

(ক) এবং (খ) দ্বার! দেখান হইল। যেখানে 
চিজেল ( 0111561 ) কিংবা হাঁক-স (89০1. 

99" ) যন্ত্র বার! ধাতুখণ্ডকে কাটা অস্থবিধ! 

হয় অথবা উহ? অনেক পরিশ্রম সাধ্য হয় 

সেখানে এই শিখ! দ্বার] উহাকে খুব শীপ্র এবং 
সহজে কাটিয়! ফেলা যায়। বাতিল পুরাতন 

মেশিন, ্রীলের কাঠামো, ইত্যা্দিকে 

হ্বানাম্তরিত করার উদ্দেশে উহাদ্দিগকে কাটিয়া 
ফেলিতে কিংবা কোন ধাতুখণ্ডের অতিরিক্ত - 

কঃ (খ) অংশকে বাদ দিয়া উহাকে কোন নূতন 
'মাকারে আনিতে অথবা উহার প্রান্তকে ঢালু (15৮51151) করিতে এই 

“ক্লেম কাটিং, প্রথা খুব উপযোগী হয়। 

কারখানার ভঘিং (15010910০91 01855108) 

নমুন। দেখিয়! উহ অন্্যায়ী কাজ করার স্ুষোগ অনেক সমদ্দই কারিকরের 

হয় না। তাহাকে প্রায়ই কাগজে জআক। নক্সা বা দ্রয়িং (1028 ঘ12€ ) 

হইতে সমত্ত বিবরণ এবং মাপ জানিয়া লইয়া! কাজ করিতে হয়। ইহা ভিন্ন, 
তাহাকেও যখন অন্তকে কোন কিছু বুঝাইতে হয় তখন এই নক্সার সাহায্যেই 
উহা] বুঝাইবার প্রয়োজন হয়। এই কারণে, নক্সা করা এবং নক্সা পড়া 
উভয়ের সন্বন্ধেই প্রত্যেক কারিকরের উপযুক্ত জ্ঞান থাক! একাস্ত আবশ্তক। 

কারিকরের যতই দক্ষতা থাকুক, নক্পা বুঝিতে বা বুঝাইতে না পারিলে 
কারখালায় কখনও তাঁহার উপযুক্ত সমাদর হয় না। 



$ কারখানায় ছুদ্িং ১৫৫ 

কারখানার ভ্রযিংগুলি দকল সময়ই কতকগুলি নিঙ্গিই নিম্নম 'অচুযারী 
করা হয় এবং সকল দেশে মূলতঃ একই নিন্ম চলিত বলিয়া উহা! বুঝিতে 
বা বুঝাইতে কাহারও কোন সময় অসুবিধা হয় না। জিনিষটি তৈয়ারী 
হইয়! যাওয়ার পর উহা! কি রকম গঠনের এবং মাপের হইরে কতকগুলি 
রেখার সাহায্যে ড্রয়িং উভারই পরিচয় দিয়া থাকে। 

প্রত্যেকটি ঘন বস্তর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহা 
প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি তল বা উপরিভাগের (50:90) সমষ্টি যাত্র। 

এই উপরিভাগগুলির একটি অপরটির দ্বারা যে যে ধার (৩৫5) উৎপন্ন 

করে উহ্বাদিগকেই ড্রয়িং-এ লাইনের সাহায্যে দেখান হইয়া থাকে। ইহ! 
ভিন্ন, ঘন বস্তর সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে হইলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ খা 
উচ্চতা প্রয়োজন হয় বলিয়া উহাকে কম পক্ষো ছুইটি চিত্রের সাহাধো 

দেখান হুইয়! থাকে । একটি চিত্রের রেখ! হইতে “অভিক্ষেপ বা (প্রজেকশন” 
€1:016০005,) টানিয়া অপর চিত্রের রেখ! টান। হয়। ফলে, চিত্রগুলির 

মধ্যে একটা পরম্পর সম্বন্ধ থাকে। কারখানার ভ্রয়িংংএ যে নীতিতে 

অভিক্ষেপ টান! হয় উহাকে 'লম্ব অতিক্ষেপ” অর্থাৎ 'অর্থো গ্রাফিক প্রজে কখন? 

€0201708180710 610)00102) ) নীতি বলে। 

চিত্রগুলি নিম্নলিখিত তৃশ্ত অনুসারে আক! হইয়া থাকে-_- 

(১) ক্ষট এলিভেশন ( চাঃ0ো2৮ 81552002 ) বা ্ণ্ট ভিউ, 

€ হা০০৮ ৬15. )-__-জিনিষাটির প্রতি ঠিক সন্মুখদিক হইতে তৃূমি- 

সমাস্তরালভাবে (17011507911 ) দৃষ্টিপাত করিলে যে রকম দেখা 

যার, তাহ]। 

(২) প্ল্যান (চাভ্রচে) বা টপ ভিউ (০ 1০৮ )-_- 

ঠিক উপর হুইতে নীচের দিকে ভূমির সহিত লম্বভাবে (55:6198115) জিনিষটির 

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে রকম দেখা যায়, তাহা । 

সরল গঠনের জিনিষকে বুঝাইতে এই ছুইটি চিত্রই বথে হয় ঠিকই) 
কিন্তু, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে সকল জিনিষ পাওয়া যায় উহাদের শ্বঠন খুব 



৯৫৬ প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষা ” 

পরল ন! হইক্া আল্লবিদ্তর জটিল রকমের হয়। ফলে, উহ্বাদিগফে উত্তমরূপে 
বুঝাইতে আরও চিত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই চিত্র যে যে দুস্থ 
'আবলম্বনে শ্বাক হুয়। তাহা এই-_ ্ 

(৩) লেফট এণ্ড এজিভেশন (1616 দ7)0 £1558007 ) বা 
লেফট এগু ভিউ (166 8:00 ৬1০ )-_জিনিষটির প্রতি বামদিক 
হইতে ভূমি-সমাস্তরালভাবে দৃষ্টিপাত করিলে যে রকম দেখা যায়, তাহা । 

(৪) রাইট এণ্ড এলিভেশন (11506 1200 81658007 ) 

বা রাইট এগ্ড ভিউ (11517 [000 16. )--জিনিষটির প্রতি 

ডানদিক হইতে ভূমি-সমান্তরালভাবে দৃষ্টিপাত করিলে যে বকম দেখা 
যায়, তাহ! । 

ভ্রয়িং-এ এই সকল দৃত্তের চিত্রগুলির মধ্যে কোনটি কোণায় থাকিবে 
ধঁ বিষয়েও নিয়ম নির্দিষ্ট কর! আছে। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান প্রথায় 

এই নিয্ম বিভিন্ন রকমেব। 

'ত্রিটিশ প্রথায় “ফ্রুট এলিভেশন* উপবে, উহ্বার নীচে প্ল্যান এবং 

“ফ্রণট এলিভেশন'-এর ডানদিকে 'লেফট এণ্ড এলিভেশন+ এবং বামদ্িকে 

“রাইট এণ্ড এলিভেশন' জীক' হইয়া থাকে । 

কিন্ত, আমেবিকান প্রথার প্ল্যার্ন উপরে, উহার নীচে 'ভ্রণট এলি- 

ভেশন' এবং ফ্রণ্ট এলিতেশনের বামদিকে লেফট এও এলিভেশন” এবং 
ডানদিকে “রাইট এগ এলিভেশন' জীক1 হয়। 

ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রথাবই চলন বেশী বলিয়া কেবল 
উহার বিষয়েই এখানে আলোচনা কর হইতেছে । এই ব্রিটিশ প্রথার উদাহরণ 

শ্বব্ূপ একটি তিন ইঞ্চ দীর্ঘ ছুই ইঞ্চ প্রস্থ এবং এক ইঞ্চ উচ্চ একটি 
আয়তাকার (26069728019: ) ধাতুখণ্ডের ড্রয়িং বিভিন্ন দৃশ্য ক্রমে পরের 
পৃষ্ঠায় দেখান হইল। 

'ক্রণ এলিভেশন', প্ল্যান? ইত্যাদির বিভিন্ন চিত্র খ্ীকার সময় কোনটিকে 
প্রথম আঁকিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে কোন বীধাধরা নিয়ম নাই। 



কারখাপার ভরি ১৫৪ 

শজিন্রিফটির গঠন অন্ধুযারী এবং জীকার সুবিধার দিক হইতে যে কোন চিত্রকেই 

প্রথমে আকা চলে। এমন কি, একটি চিন্রকে অসমাপ্ত রাখিয়া! অপর চিন্র্থ 

মরস্ত কর] যাইতে পারে। 

25 সা লা 
1 া। 

হি নিও ৬ এলিিশন ০ এলি০িশন হে 
হি ডিজে, 7 

শা 
একটি চিত্রের ভিত্তিতে অপর চিত্র ও সময় যে প্রজেকশন লাইন" 

(5:015০6100 1175 ) বা “অভিক্ষেপ' রেখা টান! হয়, চিত্র আকা শেষ হইয়া 

গেলে প্র বেখাগুলিকে মুছিয়! ফেলা নিয়ম। 

চিত্রগুলি আকিতে এবং উহাদের মাপ উল্লেখ কবিতে ড্রয়িং-শ সাধারণতঃ 

যে যে রেখ! বা লাইন ব্যবহৃত হয় তাহা এই-- 

(ক) আউট লাইন (06 1176 )- অর্থাৎ, সীমা-বেখা। উপরি- 
ভাগের ধারগুলিকে এই লাইন দ্বাবা দেখান হইয়া থাকে। ইহা পূর্ণ, স্পষ্ট 
এবং সর্বত্র সমান মোটা হয়| 

(খ) ডটেড লাইন (190609 11)2 )- অর্থাৎ, ছিন্নরেখা। বাহির 

হইতে দেখা যায় না অথচ ভিতবে রা পশ্চ।তে আছে এই রকম ধারকে 

বুঝাইতে হা ব্যবহার করা হয়। 

(গ) চেইন লাইন (01781) 111) )- অর্থাৎ, শিকলের মত রেখা। 

ইহা ছোট খণ্ড কব! লাইন এবং বিন্দুর সমষ্টি। অক্ষ (8:05) | 

কেন্্রেখা (06265 1185) দেখাইতে এই রকম লাইন ব্াবছায় 

কব] হঘ্ব। 

(ঘ) ডাইমেশন লাইন (101002155100, 116 )--অর্থাঃ, মাপ 

'লেখার জন্ত রেখা । উপরোক্ত "আউট লাইনের মতই ইহা! পূর্ণ, কিন্তু 



১৪৮ প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষ! 

উহ! অপেক্ষা সরু। ইহার মধ্যতাগকে মুছিয়া লইয়! প্রস্থানে মাপ 
লেখা হয়। 

(ও) এক্সটেনশন লাইন ( চ566775107 1776 )--অর্থাৎ, পরিবর্ধন 

রেখা । যে অংশের মাঁপ দেখাইতে হইবে উহ্থাকে বাহিরে টানিয়া আনার জন্' 
এই লাইন ব্যবহার হয়। ইহা “ভাইমেনশন” লাইনের মতই সরু এবং পূর্ণ । 

(5) এরো হেড (4100 1680 )- অর্থাৎ, তীরের মাথা । মাপ 

কোন স্থান হইতে কোন পর্য্যন্ত তাহ! নিদিষ্ট করার জন্য 'ডাইমেনশন লাইন'এর 
ছুই প্রান্তে ইহা আক! হয়। 

উদাহরণম্বরূপ, নীচে নালী (769-আ৪5) যুক্ত একটি শাফটের 
ড্রয়িং"এ উপরোক্ত লাইনগুলি দেখান হইল। 

উপরোক্ত দ্রয়িংটিতে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, শাফটির 
খলেফট এণ্ড এলিভেশন আকার সময় যখন উহ্নার বামপার্শ হইতে 
দৃষ্টিপাত করা হইয়াছে তখন 0 বা! 0 লাইন বাহির হইতে দেখা 
যায় নাই। অথচ উহা! ভিতরে আছে। এই কারণে উহার অন্থিত্বকে 
ডটেড লাইন" দ্বারা দেখান হইয়াছে । দৃষ্টিপাত করার সময় 070 এবং 
তেল জাইন সিশিয়া যাওয়ার কেবল একটি মার লাইন 'লেফট এঞ্ 
এলিদেপন-এ আসিয়াছে । ৰ 
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মাপ লেখা সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় জানিয়! রাখা প্রয়োজন । ইছাঁ 
পর্দা দৃত্তের বাহিরে “এক্সটেনশন লাইন টানিয়], "ডাইমেনশন লাইন'এর 
মধ্যভাগকে মুছিয়া এবং যাহাতে ডান বা নীচের দিক হইতে পড়া বায 
এমনভাবে লেখা নিয়ম । «সেপ্টার লাইন” (05:6৩ 17105 ) বা “আউট 

লাইন*-এর উপরে মাপ লেখা নিষেধ। কোন মাপ ছুইবার লিখিতে নাই 
এবং মাঁপগুলিকে একন্থানে ভীড় করান উচিত নয় । “মাফ্চিং ( 11871125 ) 

করার সময় যে যে মাপ প্রয়োজন হইতে পারে এঁ সকল মাঁপ যাহাতে সহজে 

অর্থাৎ কোন রকম যোগ ব! বিয়োগ ন1 করিয়! প্রত্যক্ষভাবে ড্রয়িং হইতে পাওয়া' 

ধায় এইভাবে মাপ লেখা নিয়ম। সার্কেলের বেলায় উহার “সেন্টার/-এর 
মাপকে “সেন্টার লাইন, অবলম্বনে দেখাইতে হয়। সার্কেল যদি পূর্ণ 
হয় তাহ! হুইলে উহার মাপ ডায়মেটার দ্বারা এবং মাপের পরে 1074 

বা 7) লিখিতে হয়। আর, সার্কেল যদি পুর্ণ না হয় অর্থাৎ একটি অংশ 
মাত্র হয় তাহ! হইলে 

উহ্থার মাপ রেডিয়াস দ্বারা 

এবং মাপের পরে 7২4) 

বা] লিখিতে হয়। 

ইহা! ভিন্ন, সাধারণ 
রকমের গোল ছিদ্রের 

বেলায় উহার ভায়মেটার, 
গভীরতা, ছিদ্র দ্বিল দ্বারা 
করণীয় কিনা, ইত্যাদি 
বিষয় লিখিয়। দিতে হয়। 
আর, বদি ছিদ্রটিতে জ্কু- 
খেড করা থাক্ষে তাছ! 

হইলে, উহার বেলায় কোন | 
্যাপার্ডের থেড, ট্যাপ দ্বারা ইছ করণীয় কিনা, ইত্যাদি বিষয় লিখিত হয়। 
সাঙারণ ছিত্রকে একটিমাত্র সার্কেল বারা এবং জ্ষু-থেড মুক্ত ছিত্্রকে ঝুইটি 
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সার্কেল দ্বার! ( একটি পূর্ণ রেখার এবং অপরটি উহার বাহিরে ছিনয়েখা ধার!) 
দেখান নিশম। পুর্ব পৃষ্ঠায় ভ্রয়িংটিতে ইহ! দেখান জাছে। 

ক্রনভেনশন (90029200103 ) 

ড্ররিংএ কতকগুলি বিষয়কে বিস্তৃতভাবে না আকিয়া সংক্ষেপে এবং 

সহজ উপায়ে দেখানর নিয়ম চলিত আছে। ইহাকে 'কনভেনশন+ বলে। 
নীচে এই “কনভেনশন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে-_ 

ভী-থে, ড (০০ 10984 )--এলিভেশন”-এ ত্বী-থেডকে “ভী” (ডা) 

'আকারের ন! আীকিয়। ক্রমান্বয়ে কতকগুলি সরু এবং মোটা লাইন দ্বার! 
দেখান হইয়া থাকে। সরু লাইন থেডের 
“আউট-সাইড' ডায়মেটারকে এবং মোটা 

লাইন থেডেব “কোর ভায়মেটারকে নির্দেশ 
করে। রাইট হাণ্ থেডযুক্ত বোণ্টের 
বেলায় লাইনগুলিকে বামদিকে নত (7:- 
০1150.) এবং “লেফউ হাণ্ড থেডযুক্ত 
বোণ্টেব বেলায় উহ্বা্দিগকে ডানদিকে নত 

দেখান নিয়ম। পার্খে একটি বোণ্টের দ্রয়িং-এ এই কনভেনশন দেখান হইল। 

ছোট বোণ্ট এবং স্কু ইত্যাদির বেলায় উপবের মত ক্রমান্বয়ে সরু 
এবং মোট লাইন না টানিয়া ছুই 

7] ] পার্খে অক্ষের সহিত সমান্তরাল করিয়া 
২৯ লাইন টানিয় উহ! দেখানর নিয়ম চলিত 

আছে। থেড় “লেফট হা রকমের হইলে পার্খে+, লু, 
কথা লিখিয়া দিতে হুয়। “রাইট হা থেডের বেলায় 
কিছু লেখার প্রয়োজন হয় না। কারণ, ইহাই অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 

বোপ্টের মাথা বা! কোন অংশ চতুক্ষৌণ আকারের হইলে 
£ইটি কর্গ (61289291) টানিয়। উহ! দেখান নিয়ম (যেমন, উপরে পের -ছবি)( 

লাইট হ্যা 
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বড় রড (7২০৫), পাইপ, প্লেট (185) ইত্যাদি ভ্রয়িং-এর বেলায় 
উহাদিগের পৃর্ণ লম্বা মাপ না দেখাইয়! ভগ্ন অবস্থায় ছোট করিয়া নীচের 
ছবির মত দেখান হয় । 

নদ 
গাল রভ দ্বারা তৈয়ারী রিং (চ২178)-কে অথবা এক্রেল আয়রণ, 

স্্্িতিিস্স্ম্শ 
সি 

স্প্রে... 
রা 

১৯৬৬৭ 

গ্যাসেলে আগ্রা টীআম্মন্রল্ ৭ জু 

টা আয়বণ, জয়েষ্ট ইত্যাদিকে একটিমাত্র দৃশ্তে দেখাইতে 

হইলে উপরের ছবির মত দেখান নিয়ম । 

সেকশন (89০৮1028 ) 

অনেক জটিল গঠনের জিনিষ আছে যাহাদিগকে বুঝাইতে সাধারণভাবে 

ফট এলিভেশন”, 'প্ল্যান”, এএণ্ড এলিভেশন' ইত্যাদি 
দৃপ্ত যতই লওয়া হউক না কেন, তথাপি ভিতরের গঠন 
অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। এক্ষেত্রে এই অস্পষ্টতা দূর 
করার জন্য জিনিষটিকে অনুমানে ছেদ করিয়! দৃষ্ত লওয়া 
হইয়া থাকে । এই চ্ছেদ করার প্রণালীকে 'সেকশন' কর! 

বলে। এই “সেকশন” বা ছেদ করার সময় ছেদ-তল 

(550610181 01906 ) যে যে স্থানে ধাতৃকে স্পর্শ করে 

ধ এ স্থানগুলিকে সমান দূরত্বে 45”তে নত লাইন দ্বারা 
দেখান'নিয়ম । পারে, একটি গোল ছিদ্রযুক্ত খণ্ডকে “সেকশন” করা অবস্থীতর 

দেখান হইয়াছে । 

টে 
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সেকশন কর! সম্বন্ধে বিভিন্ন ধাতুর জন্ বিভিন্ন রকম লাইন নির্দিষ্ট করা 

আছে। এইজন্ত কোন ড্রয়িং"এ ধাতুর 
57 ৃ 77 রকম সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু লেখা না 

? 06 থাকিলেও লাইনের রকম দেখিয়া উহা! 

55 বট হল বুঝিতে পারা যায় পার্খে, যথাক্রমে কাট 
হুর আয়রণ, রট আয়রণ, অথব1 ্টীল, ত্রাস 

(পিতল) এবং লেড (সীসা) ধাতুকে দেখানর 
্ জন্য লাইনের নমুন1 দেওয়া! হইল । 

দুইটি অংশ যুক্ত থাঁক অবস্থায় “সেকশন” করিলে ছুইটি অংশের 
অস্তিত্বকে নিদ্দিষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য বিপরীত দিকে 
নত 45” লাইন টাঁনিতে ভয়। ইহ]! ভিন্ন যেখানে 

২২২২২২২ ২২ “সেকশন' করা 

ট 7 হইতেছে এখানে 

২/ যদি শাফ ট, বোণ্ট, 

নাট, জ্কু, রিভেট, কী, কটার, ইত্যাদি থাকে এবং 

| এই সকলের অক্ষ (8509) যদি যে লাইন স্থৃত্রে 

বি “সেকশন” করা হইতেছে উহার উপরে পড়ে কিংব! 

সমাস্তরাল ভয় তাহ! হইলে উহাকে খণ্ডিতভাবে না! দেখাইয়া উপরের মত 

রর 

পুর্ণ অবস্থাতেই দেখান নিয়ম । 

্ু-থেডযুক্ত পাইপকে “সেকশন, 
% অল 

ঠ?7777:2৫ করিলে থেডগুলি ন্ভী? আকারের ৯২ 

২২২ 

27777777777 দেখা যায় বলিয়া! উহাকে বামপার্খের ২3 2 

৫ _ ছবির মত দেখান নিয়ম। 

ভিতরে জ্ু-থেড আছে এমন কোন ছিদ্রযুক্ত অংশকে 

“সেকশন করিলে 'এলিভেশন”এ ও থেডের লাইন “রাইট 
হণ্ড' রকমের বেলায় ডানদিকে নত এবং লেফট হ্থাণ্ডঃ 

সুকমের বেলায় বামদিকে নত দেখাইতে হয়। ডানপার্থে একটি 'কাপলার' 
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(.০9016)কে সেকশন করা অবস্থায় দেখান আছে। অংশটির্ 

উপরের দ্িকে “রাইট হ্যাও, থেড এবং নীচের দিকে “লেফট হাঁ 
থেডে বর্তমান। 

স্কেল (80819) ড্রয়িং করার সময় দেখ! যায় যে, জিনিষটি যত 
বড় কাগজে প্রায়ই তত বড় করিয়া জীঁকার স্থান পাওয়া যায় না। 

এই কারণে, অধিকাংশ ভড্রয়িং-ংএ জিনিষটিকে একটি নিদ্দিষ্ট অনুপাতে 

কমাইয়া লইয়া ছোট করিয়া আকার প্রয়োজন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে 

আবার ক্ষুদ্র জটিল জিনিষকে ভালভাবে বুঝাইবার জন্ত দ্বিগুণ বা তিনগুণ 
বড় করিয়াও আকার প্রয়োজন হয়। জিনিষটির প্রকৃত মাপের তুলনায় 

ড্রয়িং-এ এই যে ছোট বা বড় করিয়া! ত্বক! হয় মূলের তুলনায় উহার অন্ুপাতকে 

“স্কেল” (5০919) বলে। এই “স্কল” প্রত্যেক ড্রয়িংংএ লিখিয়] দেওয়া নিয়ম । 

যেমন-_অর্দ অনুপাতে ছোট করিয়া আঁকিলে উহাতে “স্কেল-হাফ. সাইজ” 
(9০515 [7916 9155), এক চতুর্থাংশ অনুপাতে ছোট করিয়! অকিলে “স্কেল- 

কোয়ার্টার সাইজ+ ( 90৪16 09101 515৩ ), দ্বিগুণ বড় করিয়া জীকিলে 

“স্কেল-ডবল ফুল সাইজ” €50915 70011 01] 9159), ইত্যাদি 
লিখিতে হয়। 

ডয়িং-এ ব্যবহৃত কয়েকটি সংক্ষিপ্ত পদাংশ (87551803028) 

ধাতু-সংক্রাস্ত 

এনুমিনিয়াম (41010101010 ) 41. 

ত্রাস (31559 ) 131. 

ত্রঞ্জ (73101020 ) 32. 

কাই আয়রণ (0৪9 11012 ) (৩.7. 

কপার (০০০2061) 01১2. 

কষ্ট সীল ( (85 56561) ০. 5. 

গাঁন মেটাল (080. 15691 ) 017. 

হাই-ম্পীড উল (7715 9766৭ 56561) লু. 5.5. 
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লেড (14580) 

মাইন্ড সীল (1110 56661) 

রট আয়রণ ( ড/7905106 11012 ) 

টুল গ্বীল (70০01 5661) 

জিঙ্ক (2:00) 

সাধারণ 

এপ্রুভভড €(400109556 ) 

ব্রিটিশ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ফাইন (3116150 9904910 7385 ) 
বিটিশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাইপ (3110151) 50504291013 ) 

[40 

না. 5. 
ডা. 7. 

নু, ৪, 

20, 

40000. 

8.5. তা, 

13. 5. 2. 

ব্রিটিশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড হইটওয়ার্থ (32101517 96970910 ভড01ছে010) 9.7. ঘি. 

কেস হার্চেন্ড (0856 779105260 ) 

সেন্টিমিটার ( 06200110606 ) 

সেপ্টার লাইন (07005 1105 ) 

স্মফার্ড € 01091005160) 

চেকৃড (0০12620560 ) 

চীজ হেড (0765০ [720 ) 

কাউণ্টার সান্ক (00005790015 ) 

কাউণ্টার বোর (0০0811651 801: ) 
কিউবিক (00110) 

ডায়মেটার (1019076657) 

ড্রয়িং (7015 ত205 ) 

ড্রাইভিং ফিট (10115125 36) 

ফিনিশ (75110151) ) 

ফিনিশ অল্ ওভার (751221517 411 05৪1) 

ফুট বা! ফীট (70০ 0: 77656) 

গ্যালভানাইজড ( 0815901560 ) 

0. লু, 

(০122. 

০.4 

017910 

০৮৭. 

০1, লন, 

০51. 

০01, 

০. 

সু) বা 014১, 

101, 

1). 

এ, &0. 

দ. 

3:91, 
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গ্রাউণ্ড ( 0108110 ) 

হেয্সাগন ( [63502 ) 

ছেড (17620) 

ইঞ্চ (11001) 

ইনসাইড ডায়মেটার (101510. 1019016661 ) 

লেফ ট হা (1416 [79000 ) 

মেশিন (743011106 ) 

মেশিনানী (11201010617 ) 

মেটিবিয়াল (15091617191) 

ম্যাকসিমাম (71193000010 ) 

মিনিমাম (71101100270 

মিলিমিটার ( 11111117606 ) 

নট্ টু স্কেল (০৮%০ 9০915) 

আউট সাইড ডায়মেটার (02106 10181076651) 

রাইট হাও (7121). 77979) 
রাণিং ফিট ( [২0017111516 ) 

স্পট ফেসেড, (92০9% ৪০6৫) 

স্কোয়ার (১0919 ) 

ট্যাগার্ড (968:00910 ) 
্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ার গেজ (90%00910 115 ০855 ) 

থেড (4111550 ) 

থেডস্ পার ইঞ্চ (11776509 267 1000) 

ট্রেদ্ড (506৫) 

ওয়েট €( 518176) 

১৬৫ 

6. বা (31 

[765০ 

1), ঘা, 

১৫. 

500. 

১. ডা. তে. 

1110. 

০ তু. 

1:0৫. 

ডা. 
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ত্রিভুজ ([180819 )-- 

তিনটি কোণ একত্র - 180 

সমবাহু ত্রিভুজের (60011961981 050216 ) প্রতিটি কোণ -:60 

সমকোণী ত্রিভুজের (1018106 8212159 6181881 ) অতিভুজ (1110- 

51156 )-এর মাপ- %( ভূমির মাপ )2+( লম্বের মাঁপ )2 

বক্ষেত্র (80879) এবং আয়তক্ষেত্র (2,90820816 )-- 

প্রত্যেকটি কৌণ-90* 

আয়তক্ষেত্রের কর্ণ (0190929] )- +/( একটি বাহু )+( অপর বাহ্ )5 

বর্গক্ষেত্রের কর্ণ (01880081 )- 1414 ৮ বাহুর মাপ। 

বর্গক্ষেত্রের বাহ্গুলিকে স্পর্শ করাইয়! বৃত্ত জাকার ব্যাসার্ধ 
- 1707 ১ বর্গক্ষেত্রের বাহুর মাপ । 

বর্থক্ষেত্রের বাহুগুলিকে স্পর্শ করাইয়া বৃত্ত আঁকার ব্যাসার্ 
-ঠু ৮ বর্গক্ষেত্রের বাছুর মাপ। 

বৃত্ত (0০19 )-- 

ব্যাসার্ধ (12015 ক রা 

বড়ভূুজ (্ল85:9800 )-- 

ষড়ভূজের প্রতিটি কোণ 120 
ষড়তুজের প্রতিটি বাহু] ৮ ছুইটি বিপরীত কোণেব দৃবত্ব । 

-0 577 » দুইটি বিপরীত বাহুর দূবত্ব। 

দুইটি বিপরীত কোণের দুরত্ব ( 015091006 8010955 0011619 ) 

০9১৮ বাছুর মাপ । 

শ 1155 ৮ ছুইটি বিপরীত বাহুর দূরত্ব । 
ইট বিপরীত বাহুর দূরত্ব (01569006 ৪0:03 09 5169 ) 

» 1732 * বাছুর মাপ । 

০0:88 ৯ছুইটি বিপরীত কোণের দূরত্ব । 



জ্যামিতিক মাপের সারাংশ ১৬৭ 

কোণগুলিকফে স্পর্শ করাইয়! ষড়ভুজের (1052502 ) বাহিরের দিকে বৃত্ত 

€ ০1:01 ) আকার ব্যাসার্ধ (15015) 

077 » ছুইটি বিপরীত বাহুর দৃরত্ব। 
স্বাহুর মাপ। 

ষড়ভূজের কোঁণগুলি বৃত্তের পরিধিকে (0100016575009 ) স্পর্শ করিবে 

এই রকম একটি ষড়ভূজের বাহু স্বৃত্থের ব্যানার্ধ। 

ষড়ভূজের বাহুগুলি বৃত্তের পরিধিকে স্পর্শ করিবে এই রকম একটি 

ষড়ভুজের বাহু-1-155» বৃত্তের ব্যাসার্ধ। | 
অষ্টভূজ (0082£02 )-- 

অষ্টভুজের প্রতিটি কোণ- 138" 

অষ্টভুজের গ্রৃতিটি বাহু-03১2৯ দ্ুইটি বিপরীত কোণের দৃস্ব। 
0414» দুইটি বিপরীত বাহুর দুরত্ব । 

গইটি বিপরীত কোণের দৃত্ব (015192006 07055 ০011279 ) 

- 8613 * বাহুর মাপ। 

- 1082 »* ছুটি খিপবীত বাহুর দূরত্ব। 

দুইটি বিপরীত বাহুর দুরত্ব ( 015621006 ৪01:999 09 91069) 

2414 বাহুর মাপ। 

-.0924 % দুইটি বিপরীত কোণেব দূরত্ব। 
কোণগুলিকে স্পর্শ করাইয়া অষ্টভূজের বাহিরের দিকে বুভ্ত আকার 

ব্যাসাধ 04] ১ দুইটি বিপরীত বাছুর দূবত্ব। 

- 1806 * বাহুর মাপ। 

বাহুগুলিকে স্পর্শ করাইয়া অষ্টভুজের ভিতরের দিকে বৃত্ত আকার 

ব্যানার - 1907 * বাহুর মাপ। 

-$৯৮ছুইটি বিপরী'ত বাহুর দূরত্ব। 

০082৯ ছুইটি বিপরীত কোণের দুরত্ব । 



জ্যামিতিক অঙ্কন 

(১) একটি লাইনের সহিত অপর একটি লাইনকে নিদিষ্ট 

দুরত্ব এবং সমান্তরাল (£8%:8116]) করিয়! টানা ' 

মনে কর, 4 একটি লাইন আছে। ইহ! হইতে £ ইঞ্চ দুরে অপর 
একটি লাইনকে সমান্তরাল করিয়া টানিতে হইবে। 

প্রথমে 40-র উপরে যে কোন স্থানে ৮ এবং 0 ছুইটি বিন্দু লও । 

এখন, যথাক্রমে এই ৮ এবং 0-কে 

ৃ নি সেন্টার (০6:0616) বা কেন্ত্রবূপে এবং 

4৭ রি রন এ ঠুঁইঞ্চ মাপকে রেডিয়াস (15185) 

বা ব্যাসার্ধ লইয়! দুইটি অর্ক (৪10) 

বা চাপ আক। এইবার এই আর্ক ছুইটিকে স্পর্শ করাইয়া 00 লাইন 

টান। ইহাই উদ্দিষ্ট সমান্তরাল লাইন। 

লাইনকে সমান দুইভাগে ভাগ (81860) হরা_ 

মনে কর, 4] একটি লাইনের অংশ । এই 4-কে সমান ছুইভাগে 
ভাগ করিতে হইবে। 

প্রথমে যথাক্রমে 4 এবং 9 বিন্দুকে সেন্টার 

এবং 4 মাপের অর্ধী অপেক্ষা বেশী ষেকোন 

মাঁপকে রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ লইয়া! ছইটি আর্ক 

বা চাপ আআক। এই আর্ক ছুইটি পরম্পপ়কে ৮ 

এবং 0 বিন্দুতে ছেদ করুক। এখন, % এবং 
0-র মধ্য দিয়া লাইন টান। এই লাইন 473-কে 

0 বিন্দুতে ছেদ করুক। এই 0 বিদ্দুই 4১3-কে 
সমান দুইভাগে ভাগ করে। ফলে, 0১-03 হইল। 



জ্যামিতিক অস্কন ১৬৯ 

৩) কোণ (&819)-কে সমান দুইভাগে ভাগ (81890) ) 
কলী।-- 

নে কর, 4১30 একটি কোণ। ইহাকে সমান ছুইভাগে ভাগ 

করিতে হইবে। 

প্রথমে ট-কে সেপ্টার এবং যে কোন মাপকে রেডিয়াস লইয়া একটি 

আর্ক আক। এই আর্ক 49, 73০ বাহু 

ছুইটিকে 7) এবং চট বিন্দুতে ছেদ করুক। 
এখন, যথাক্রমে 3 এবং 73 খিন্দুকে সেপ্টার 
এবং 1015-র অর্ধ অপেক্ষা বড় যে কোন 

মাপকে রেডিয়াস লইয়। দুইটি আর্ক তআাক। 

এই আর্ক দুইটি পবস্পরকে 0 বিন্দুতে ছেদ ককক। এইবাব, 0 এবং কে 

য়োগ করিয়া লাইন টান। ফলে, 013, 40 কোণকে সমান হুইভাগে ভাগ 

কবে। অর্থাৎ, 4730 কোণ, 010 কোণের সহিত সমান । 

(৪) কোন লাইনের উপর নিদিষ্ট বিন্দুতে 6০ মাপের 

কোণ (40816) আকা] 

মনে কর, 473 একটি লাইন। ইহার 0 বিন্দুতে একটি 6০ কোণ 

অ।কিতে হইবে। 

প্রথমে 0 বিন্দুকে সেন্টার এবং যে কোন মাপকে রেডিয়াস লইয়!' 

একটি আর্ক আক। এই আর্ক 4 লাইনকে 

৮ বিন্দুতে ছেদ করুক | এখন এই 7-কে সেপ্টাব 8/ 

এবং পুব্বের মাপকেই রেডিয়াস লইয়৷ আর একটি 
আর্ক আক। ইহা পুব্বের আর্কটিকে 0 বিন্দুতে 4টি ৪ 
ছেদ করুক) এইবার, 0 এবং 0 কে যোগ 

করিয়া লাইন টান। ফলে, 00৮ যে কোণটি উৎপন্ন হইল উবাই উদ্দি্ট 

6০" মাপের কোণ। 
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(৫) সমকোণের (285 81£16) অন্তবর্তীঢাপ (8:০)-কে 
সমান তিন ভাগে ভাগ করা 

মনে কর, 4১0 একটি সমকোণ এবং 0-কে সেণ্টার বা কেন্দ্রূপে 

এবং 04-কে রেভিরাস বা ব্যাসার্ধ লইয়া 43 আর্ক (বা চাপ) আকা 

হইয়াছে । এই 48 আর্কাটকে সমান তিন ভাগে 

ভাঁগ করিতে হইবে। 

প্রথমে 4-কে সেন্টার এনং 04-কে রেডিয়াদ 

লইয়া একটি আর্ক আীঁক। পরে, [-কে সেণ্টার 

এবং এ 04&-কেই রেডিয়াস লইয়! আর একটি আর্ক 

তআক। এই আর্ক ছইটি পূর্বে জীক। 413 আর্কটিকে 
যথাক্রমে 0 এবং 7) বিন্দুতে ছেদ করুক। ফলে 47-7)0-093 হয়। 
অর্থাৎ, প্রদত্ত আর্কটি সমান তিন ভাগে বিভক্ত হইল । 

(৬) একটি কোণের সমান করিয়া অন্যত্র কোণ ত্রাকা__ 
মনে কর, 4130 একটি কোণ দেওয়া আছে। ইহার মাপ জান! 

নাই। অথচ, ইহার সমান মাপের একটি কোণ পার্খে অকিতে হইবে । 

প্রথমে গ্রদত্ত কোণ 4,130-র কে সে রঃ এবং যে কোন মাঁপকে রেডিয়াস 

লইয়া 4১73০ কোণের 

উপর একটি আর্ক আক । 

এই আর্ক কোণের বানু 

দুইটিকে যথাক্রমে 4 এবং 
৪ চ ০ বিন্দুতে ছেদ করুক। 

এখন, এই 4. এবং 0-কে যোগ করিয়! লাইন টান। 
এইবার, পাঙ্থে 701 একটি লাইন টান। এখন, এই ]-কে সেণ্টার 

এবং পর্বের রেভিয়াস মাপকেই (অর্থাৎ, 74 বা 8০-কে) রেডিয়াস 
লইয়া, একটি আর্ক আক। এই আর্ক 70 লাইনকে চট বিন্দুতে ছেদ 

করুক। এইবার ড-কে সেপ্টার এবং 4১০ মাপকে রেডিয়াস লইয়া 
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'শার একটি আর্ক আক । এই আর্ক পূর্বের আর্কটিকে চ বিন্দুতে ছেদ 
করুক। এখন, 7 এবং চকে যোগ করিয়া লাইন টান | ফলে, 7101) 

যে কোণটি উৎপন্ন হল উহাই উদ্দিষ্ট কোণ। ইহ! প্রদত্ত 4730 

কোণের সমান । 

(৭) “সাকেল” (0:2019) ন। “আক” (&:০)-এর সেণ্টার 
বাহির করা-_ 

ষে সার্কেল বা আর্কের সেপ্টার বাহির করিতে হইবে ( এইক্ষেত্রে একটি 

সার্কেল সম্পর্কে দেখান হইতেছে ) উহার যে কোন স্থানে তিনটি বিন্দু লও। 

মনে কর, ইহা 4৯, 3 এবং 01 দোজ। লাইন দ্বার! 

4১১ 03 এবং 73, ৮-কে যোগ কর। 

এইবার, এই 47 এবং 730 লাইন ছুইটিকে / 

পূর্বোক্ত (২) নং নিয়মে সমান দ্ইভাগে ভাগ করিয়] /” 

লাইন টান। এই সমান ছুইভাগে ভাগকারী টি 

লাইন দ্ুইটি পরস্পরকে যে বিন্ৃতে ছেদ করে 

মনে কর উহা! 091 এই ০0-ই সার্কেলটির উদ্দিষ্ট সেণ্টাব । 

০ 

(৮) কোন লাইনের উপর নিদ্দিষ্ট বিন্দুতে লম্ব বা পার- 
পেশ্িকলার (92990010818 ) টানা _ 

মনে কর, 4১0) একটি লাইন আছে। ইহার 7 বিদ্দুতে একটি লম্ব বা 

«পারপেগ্ডিকুলাব টানিতে হইবে । 

প্রথমে লাইনটির বাহিরে যে কোন স্থানে একটি 
বিন্দু লও। মনে কর, ইহা 01 এই 0 এবং [কে 

যোগ করিয়া লাইন টান। এখন, -কে সেপ্টার 
এবং 03 মাপকে রেডিয়াস লইয়া একটি আর্ক 

জীক। এই আর্ক 41) লাইনকে 7) বিন্দুতে ছেদ 

করুক। এইবার, 7 এবং ০0-কে যোগ করিয়। লাইন টান এবং এই 



২৭২ প্রাথগ্িক ফিটিং শিক্ষা 

লাইনটিকে এমন প্রসারিত কর বাহাতে উদ্থা পূর্বোস্ত আর্কটিকে 7 বিন্দুতে 

ছেদ করে। পরে, 72 এবং কে যোগ করিয়া লাইন টান। এই 7 

লাইনই 9 বিন্দুতে উদ্দিষ্ট লম্ব বা 'পারপেগ্ডিকুলার'। 

(৯) কোন নিদিষ্ট মাপের নাহ্যুক্ত বর্গক্ষেত্র না স্কোয়ার 
(8৫596 ) আকা 

মনে কর, এমন একটি বর্গক্ষেত্র বা স্কোয়ার আীকিতে হুইবে যাহার 
প্রতিটি বাহু 2 ইঞ্চ মাপের । 

প্রথমে, একটি লাইন টানিয়া উহার উপর একটি বিন্দু লও। মনে 
কর, ইহা ৮। এখন, পূর্ব বধিত (৮) নং নিয়ম অনুযায়ী এই ?৮ বিন্দুতে 

একটি লম্ব (16010018 ) টান। এইবার, 

[-কে সেপ্টার এবং বাছুর মাপকে £€ এইক্ষেত্রে 

2 ইঞ্চকে ) রেডিয়স লইয়! ছুইটি আর্ক জক। 

ইহ! প্রথমে টানা লাইনকে এবং লম্বকে যথাক্রমে 

0 এবং ৪ বিন্দুতে ছেদ করুক। এখন, যথাক্রমে 

0 এবং 5 বিন্দুকে সেপ্টার এবং পূর্বোক্ত রেডিয়াঁস 

মীপকেই রেডিয়াস লইয়া আরও দুইটি আর্ক স্বাক। এই আর্ক ছুইটি 
পরস্পরকে [২ বিন্দুতে ছেদ করুক। সোজা লাইন দ্বারা 5, ২ এবং 

২, 0-কে যোগ কর। ফলে, 72025 যে ক্ষেত্রটি উৎপন্ন হইল উহাই 

উদ্দিষ্ বর্গক্ষেত্র বা “স্কোয়ার? | 

৮ 

(১০) স্কোয়ার ( 8৫5৪:৪) বা নর্গাক্ষত্রের বাহুগুলিকে স্পশ 
করাইয়া ভিতরের দিকে সাকেল আকা 

মনে কর) 430) একটি 2 ইঞ্চ মাপের স্কোয়ার বা বর্গক্ষেত্র । 

ইহার 473, 730, 07 এবং 194৯ বাহু কয়টিকে ম্পর্শ করাইয়! সার্কেল 

জাকিতে হইবে। 



জ্যামিতির অহ্থন ১৭ 

প্রথযে &, 0 এবং 3, 00-কে যোগ করিয়া ছুইটি ভায়গোনাল বা 
কর্ণ টান। ইহারা পরস্পরকে 0 বিন্দুতে ছেদ 

-করুক। এই 0-ই সার্কেলটির সেপ্টার। এখন, 
স্কোয়ারের বাহু মাপের অর্ধ এইক্ষেত্রে (2 ইঞ্চ-+৮2 

-] ইঞ্চ) এক ইঞ্চ মাপকে রেডিয়াস বা ব্যাসার্ 

লইয়া! এবং পূর্বোক্ত 0-কে সেন্টাররূপে সার্কেল 
ঝআক। এই সার্কেল প্রতিটি বাছুকে স্পর্শ 

করিবে । সুতরাং, ইহাই উদ্দিষ্ট সার্কেল। 

(১১) স্কোয়ারের (8৫879) বা বগক্ষেত্রের প্রতিটি কোণ- 
ঘিন্দুক্কে স্পর্শ করাইয়া বাহিরের দিকে সার্কেল আ্রাক্কা _ 

মনে কর, 47307 একটি স্কোয়ার বা বর্ণক্ষেত্র । ইহার 4, 3, 0 

এবং 1) কোণকে স্পর্শ করাইয়] সার্কেল আকিতে হইবে । 

প্রথমে, সোজ! লাইন দ্বারা 4, 0 এবং 9, 

1) বিন্ুকে যোগ কর। এই 4.0 এবং 10 লাইন 
দুইটি স্কৌয়ারের ভায়গোনাল (৭185079] ) বা কর্ণ। 

এই ভায়গোনাল ছুইটি যে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ 
করে উহাই সার্কেলের সেপ্টার । মনে কর, ইহা 01 

এখন, 0 বিন্দুকে সেপ্টার এবং 0, 098, 0০0, 
07-র যে কোন একটি মাপকে রেডিয়াম লইয় সার্কেল আক । উহাই 

উদ্দিষ্ট সার্কেল। 

(১২) সার্কলকে ম্পর্ণ করাইয়া ভিতরের দিকে হেক্সাগন 

( 895:8£০০ ) বা ষড়ভুজ আকা 

মনে কর, প্রদত্ত সার্কেলটির সেপ্টার 091 ইহার “দারকমফারেক্গ, 
( 022051016575005 ) বা পরিধিকে স্পর্শ করাইয়া ভিতরের দিকে, একটি 

€হেকাগনঃ বা ষড়ভুজ আকিতে হইবে। 



৮৭৪: প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষা 

প্রথমে সেপ্টার ০-র প্রধ্য দিয়! পরিধি পর্যস্ত একটি লাইন টান। 

মনে কর, ইহা 401 এই 47) লাইন সার্কেলটির ভায়মেটার 'বাঁ 

ব্যাস। , 

এইবার, যথাক্রমে £& ও 0-কে সেপ্টার 
এবং 04 বা 0)-কে রেভিয়া বা ব্যাসার্দ 

লইয়া 41) লাভনের উপর এবং নীচের দিকে চারিটি 

আর্ক জাক। এই আর্কগুলি সার্কেলকে যথাক্রমে 

[3, চি এবং ০১7 বিন্দুতে ছেদ করুক। এখন, 

40, 0308 07), 1017, পু এবং 74 লাইন 

টান। ফলে, 2301) যে ক্ষেত্রটি উৎপন্ন হইল, উহ্ছাই উদ্দিষ 
হেক্সাগন বা ষড়তুজ। 

রর 

(১৩) হেক্সাগন বা ষড়ভূজের প্রতিটি কোণবিন্দুহে স্পশ 

করাইয়া বাহিরের দিকে সার্কেল আকা 

মনে কর, 301)চচ একটি হেক্সাগন বা ষড়ভুজ। ইহার 4 [3 

0, 7 ইত্যাদি প্রতিটি কোণবিন্দুকে স্পর্শ করাইয়া শহিরের দিকে একটি 

সার্কেল ঝআীকিতে হইবে। 

প্রথমে, বিপরীত কোঁণবিন্দু 4, 2 এবং 03, 

ঢ। (বা 0. চ্)-কে যোগ করিয়া লাইন টান। 

/ এই লাইন দুইটি পরস্পরকে ০9 বিস্দৃতে ছেদ 

করুক। এই ০ই উদ্দি্ট সার্কেলের সেপ্টার। 
উড এখন, 0কে সেপ্টার এবং ০04, 08, 0০ 

ইত্যাদি দে কোন মাপকে রেডিয়ান বা ব্যাসার্থ, 
লইয়া একটি সার্কেল জাক। এই দার্কেল প্রতিটি কোণবিন্দুকে পর্ণ কক্গিরে। 
নুতরাং ইহাই উদ্দি্ট সার্কেল। 



জ্যামিতিক অন্কন ১৭৫ 

(১৪) হেল্সাগন বা ষড়ভুজের ভিতার উহার প্রতিটি বাহাহ 
স্পর্ণ বল্জ্াইয়। ভিতরের দিকে সার্কেল ত্বাকা_ 

মনে কর, 4০737 একটি হেল্সাগন বা ফড়ভুজ্জ। ইহার 49) 
70, 01) ইত্যাদি প্রতিটি বানকে স্পর্শ করাইয়! ভিতরের দিকে একটি 
সার্কেল জীকিতে হইবে। 

প্রথমে, বিপরীত কোণবিন্দু 4, 7) এবং 73১ 

(বা ০, দ)কে যোগ করিয়া লাইন (018- 

8০৪1) টাঁন। এই লাইন ছুইটি পরম্পরকে 
0 বিন্দুতে ছেদ করুক। এই 0-ই উদ্দিষ্ট সার্কেলের 
সেপ্টার। এখন, 0-র মধ্য দিয়া এমন একটি 
লাইন টান যাহা 47)-র উপর লম্ব বা পার- 

পেখিকুলার হয়। এই লক্ষ, 00 এবং চা বাছুকে 3 এবং? বিন্দুতে 
ছেদ করুক। 

এইবার, 0-কে সেপ্টাররূপে এবং 00 বা 0 মাপকে বেডিয়াস বা 
ব্যাসার্ধ লইয়া একটি সার্কেল আঁক। এই সার্কেল প্রতিটি বান্কে ম্পশ 
করিবে। ইহাই উদ্দিষ্ট সার্কেল। 

্রষ্টব্য--০ু লাইন না টানিয়া 0-কে সেন্টার এবং হেক্সাগনের বা. 
মাপকে 0866 দ্বার! গুণ করিলে যত হয় এঁ মাঁপকে রেডিয়াস লইয়! সার্কেল 
টানিলেও উপরের মত সার্কেল পাওয়া যাইতে পারে। 



প্যাটার্ণ অঙ্কন 

(১) গোল পাইপের সমকোণী (8125 ৪৪৪1৪) “এল বো” 

€ 1১০ )-র জন্য প্যাটাণ আকা 

প্রথমে, পাইপটির ভায়মেটার বা! ব্যাস মাপকে লু ( অর্থাৎ, % ) 

সবার গুণ করিয়া উদ্ধার পরিধি ( 6104116515106 ) মাপ বাহির কর। 

এই মাপকে একটি সোজ। লাইনের উপব লও। মনে কর, ইহা 

001 পরে, এই ০0-0কে বারটি সমান অ*শে ভাগ করিয়া ভাগ 

বিন্দুগুলিকে যথাক্রমে ], 2, 3, 4, 5১6, 5, 4, 3১ 2, 1 অন্ক দ্বারা 

চিহ্নিত কর এবং রি অন্ক চিহ্নিত বিন্দুগুলির প্রত্যেকটির উপর লক্ব 
/ - টান। এখন, 6 চিহ্নিত বিন্দু হইতে 

ৰ পলকে” ইহার উপরস্থ লম্বটির উপরের দিকে 
পাইপের ভায়মেটার মাঁপের অর্ধই 
উচ্চতায় একটি বিন্দু লও। মনে 

কর, ইহ! 01 এইবার, এই ০-কে 

সেপ্টাররূপে এবং পাইপের ভায়মেটার 

মাপের অদ্ধ মাপকে রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ লইয়া একটি সার্কেল 

আক । এখন, 0-এর মধা দিয়া 00 লাইনের সহিত সমাস্তরালরূপে 

শ্রকটি সোজা লাইন টীন। এই লাইন এবং পূর্বে টানা 6 চিহ্নিত 
বিশ্বুর উপরম্থ লম্ব এই ছুইটি সার্কেলকে ধথাক্রমে চারিটি বিন্ুতে ছেদ 



পযাটার্ণ অস্কম ১৭ 

কফরে। এই বিন্দু করটিকে 8, ৪ এবং 6, 6 অঙ্ক ত্বারা চিহ্নিত কর॥ 
এইবার সার্কেলটির পবিধি (0175413775167008 )-কে বারটি সমান ভাগে 

ভাগ কর। যথাক্রমে 6 এবং 3 চিহ্নিত বিন্দুকে কেন্দ্রব্ূপে এবং পূর্বোক্ত 

ব্যাসার্ধ মাপকে ব্যাপাদ্ধ লইয়া উভয়দিকে আর্ক বা চাপ টানিলেই পরিধি 

বাধটি সমান ভাগে বিভক্ত হইবে । এই আর্কগুলি সার্কেলকে যে যে বিস্ৃতে 

ছেদ করে, উহাদিগকে, 1, 2, 4, 5, 5, 4, %, 1 অঙ্ক দ্বার! চিহিত কর। 

এখন, 1-1, 2-8, 4-4, 5 বিন্বুগুলিকে যোগ করিয়া লাইন টান। এই 

লাইনগুলি ০-0-র সহিত সমান্তরাল হইবে। এইবাব, প্রতিটি লাইন, 
একই অস্ক চিহ্নিত লম্বকে উভয় দিকে যে যে বিন্দুতে ছেদ করে 

উহাদিগকে নির্দি্ কর। অবশেষে, 9 হইতে আবন্ত করিয়া এই নির্দিষ্ট 
বিদ্দুগুলিকে যোগ করিয়া লাইন টান। এই লাইন দ্বারা সীমাবদ্ধ যে ক্ষেত্র 

উাই উদ্দিষ্ট "“এলবো'ব প্যাটার্ণ। 

«ধএলবো”ব ছইটি অংশে মধ্যে কেবল একটির প্যাটার্ণ সম্পর্কে উপরে 

বর্ণনা করা হইল। ধাতুব একটি নীটকে (51556) অনুরূপভাবে কাটিয়া 

সবাইয়। ফেলিলে যে 'আকাব অবশিষ্ট থাকে উহ্থাহ অপর অংশেব প্যাটার্ণ হয় । 

উপবোক্ত প্য।টার্ণের উপব দ্িককে নীচেব দ্রিকে বাখিয়! ধার অবলম্বনে লাইন 

টানিলেও অপব অংশের প্যাটার্ণ পাওয়া যাঁয়। 

(২) গোল পাইপের সমকোণা “টা (8৫989 দু'৩৬ )-র জন্য 

প্যাটাণ জাকা-_ 

প্রথমে পাইপটিব ডায়মেটার বা ব্যাস মাপকে ক (অর্থাৎ 92) 

দাবা গুণ করিম! উহার পবিশ্বি ( 01::000)6616705) মাপ বাহির কর। 

এই মাপকে একটি সোজা! লাইনেব উপর আরোপ কর। মনে কর, ইহা 0-7 
পৰে, এই 0-0-কে বারটি সমান ভাগে ভাগ করিয়া! ভাগ বিন্দৃগুলিকে 
যথাক্রমে 1) 92) 3, ০, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1 অঙ্ক দ্বারা চিহিত কর 

এবং এই অঙ্ক চিহ্নিত প্রত্যেকটি বিন্দুতে উপর দিকে লম্ব টান। এখন, ভান 
বাবামদিকের 0 বিন্দুতে টান! লগ্বের উপর এবং 0 বিস্দু হইতে উপরের দিকে 

12 
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পাইপের ডায়মেটার মাপের অর্দঘকে আরোপ করিয়া! ০ বিন্দু লও । 0 বিন্দুর 
মধ্য দিয়া এবং 0-0র সহিত সমাস্তপালরূপে 070 লাইন টান। এইবার» 

রি কে এটি এটিরটি চি শি 

7-কে কেন্দ্র এবং 00কে রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ লইয়া, 0 বিন্দু হইতে 0) 
লাইন পর্য্যস্ত একটি আর্ক আক । এই আক্টিকে সমান তিন ভাগে ভাগ 
করিয়! ভাগ বিন্দু কয়টিকে 1, 2, 3 অন্ক দ্বারা চিহ্নিত কর। এখন, এই 
1] এবং 2-র মধ্য দিয়। ০-0-র সহিত সমাস্তরালরূপে লাইন টান। 

আর্কের 1, 2 এবং 3-র মধ্য দিয়! যে যে লাইন টানা হইয়াছে উহাদের 
গ্রত্যেকটি একই অন্ধ চিহ্নিত লম্বকে ষে যে বিন্দুতে ছেদ করে, উহাদ্দিগকে 
নিদ্দি* কর। এখন, 0 হইতে আরম্ভ করিয়া, এ সকল নির্দিষ্ট বিন্দুগুলিকে 

যোগ করিয়া লাইন টান। এই লাইন দ্বার! সীমাবদ্ধ যে ক্ষেত্র উহাই 
উদ্গিষ্ট প্যাটার্ণ। 

“টার অপর বংশ ছিদ্রযুক্ত থাকে। উপরোক্ত প্যাটার্দের এক- 
চতুর্থাংশকে, প্রথমে চারিবার ক্রমান্বরে রাখিয়া, পরে আবার বিপরীতভাঁকে 
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চারিবার রাখিলে যধ্যভাগে এ ছিদ্রের প্যাটার্ণ উৎপন্ন হয়। পূর্ব পৃষ্ঠায় 

নীচের ছবিতে ইহা দেখান আছে। 

(৩) “কোন'-আকৃতির (9০:81 ) প্যাটার্ণ স্বাকা-_ 

প্রথমে একটি বিন্দুতে (মনে কর, 0তে) এমনভাবে ছুইটি লাইন 
টান যাহাতে উহাদের অস্তর্বন্তী কোণ এক সমকোণ পরিমাণ (75135 52815 ) 

হয়। পবে, এই 0কে সেন্টার এবং “কোন” (0০০9 )-এব ভূমির ডায়মেটার 
মাপের অর্ধকে বেডিয়াস বা ব্যাসাদ্ধ লইয়া একটি আর্ক শক। এই আর্ক 

পুর্ব্বোক্ত লাইন ছুইটিকে £ এবং 3 বিন্দুতে ছেদ করুক। 4১ আর্কটিকে 

সমান তিন ভাগে ভাগ কর এবং ভাগ বিন্দুকে 0 এবং 79 দ্বাবা চিহ্নিত 

কর। এখন, 09 হইতে উপবেব দিকে 08ব উপব একোন'-এব লহ্ব 
উচ্চতা (11091 1051510) সমান মাপ 08 আবোপ কর এবং 4 

যোগ করিয়! লাইন টান। এইবার, £&কে সেন্টার এবং 4৯1$-কে রেডিয়াস 

লইয়া] একটি বড় আর্ক আক। 73 হুইতে আরম্ভ করিয়া এই আর্কটির 

উপর পূর্বোক্ত 4 আর্কটির 4০, 010, 08-র যে কোন একটি 
ভাগের সমান মাপকে বার বার ( €চ্েত1ড5 2055) আরোপ কর। 

ফলে, সর্বশেষ ষে বিল্দুটি পাওয়া গেল মনে কর, উহা চাঁ। এখন, 4 



১৮৯ প্রাথমিক ফিটিং শিক্ষণ 

চকে যোগ করিয়া লাইন টান। ফলে 215 যে ক্ষেত্রটি উৎপক 

হুইল, উহাই “কোন'-এর উদ্দিষ্ট প্যাটার্ণ। 

(৪) ছিন্ন শীর্ষ কোন? (৪62০ 0৫ ৪, 0০076 )-এর প্যাটাণ 

আকা-_ 

ভূমির সহিত সমান্তরাল (819115]) করিয়া “কোন” (0006 )-এর 

মাথার অংশ কাটিয়। ফেপিলে যাহ! অবশিষ্ট থাকে, উহাকে “কোন-এর 

'ফাষ্টাম (01850010) ধলে। বালতী ইত্যাদি তৈয়ার করার জন্য এই 
আকারের প্যাটার্ণ ব্যবহার করা হইয়া! থাকে । 

প্রথমে 'ফ্্রাষ্টামটির ভূমির ভায়মেটার মাপের অর্ধ সমান একটি 

লাইন টান। মনে কর, ইহা 4 পবে, 4 বিন্দুতে, 48- সহিত 

এক সমকোণ (1726 ৪5216) করিয়া! নীচের দিকে একটি লাইন টান। 

এই লাইনের উপর 'ফ্রারষ্টাম'এর লম্ঘ উচ্চতা (৮€:%1091 17518170) সমান 

মাপ £০কে নি্দিষ্ট কর। এখন 0 বিস্ৃতে 48-র সহিত সমান্তরাল 
(05181161) করিয়া এবং 'ফ্রাষ্টাম'টির উপর দিকের ডায়মেটার মাপের অর্থ 

সমান ৫1) লাইন টান। এইবার, 'একটি লাইন ঘ্ারা ৪ এবং ])কে যোগ কর 

এবং*ইহাকে বদ্ধিত করাইয়া £0 লাইনকে ছেদ করাও । মনে কর, 7 এই 

ছেগ-বিন্ব। এইবার, 4কে সেপ্টার এবং 4১ মাপকে রেডিয়াস বা ব্যাসার্থ 
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লইয়া, 4১ পধ্যন্ত একটি আর্ক আীক। এই আর্কটিকে সমান তিন ভাগে 

ভাগ কর। এখন, চুকে সে্টাব এবং ৪৪কে বেডিয়াগ লইয়া একটি 

বড় আর্ক আক। পুর্ধের আর্কটিকে যে তিন ভাগে ভাগ করা 
হইয়াছে উহাব যেকোন একটি ভাগের মান মাপকে এই বড় আর্কটির উপর 

বাব বাব ( (615 (10125) আবোপ কব। ইহাতে সর্বশেষ যে ভাগবিল্দু 
পাওয়া গেল মনে কর, উহা চা । এইবার ফ্ুচাকে যোগ করিয়া লাইন 

টান। পুনরায় [কে সেন্টাব এবং পটাটকে রেডিয়াপ লইয়া 71) হইতে 

[ঝা পধ্যস্ত আর একটি আর্ক আআাক। এই আর কে 0 বিন্দুতে 

স্পর্শ করুক। ফলে, 70707) যে ক্ষেত্রটি উৎপন্ন হইল উহাই 'কোনএব 

'ফ্রাষ্টাম” অংশের উদ্দিষ্ট প্যাটার্ণ। 



ঘন স্তর আকাব্র 

ঘন বস্তুর (5011) ষে সকল আকার সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় উহাদের 

চবি নীচে দেওয়া হইল--" 

(ক) -- &) 
(১) রেক্ট্যানুলার (25900876819: )-- অর্থাৎ, যাহার প্রতিটি 

উপরিভাগ আরত আকারের । ইহার মাপ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা দ্বারা 

বুঝাইতে হয়। যেখনে ধৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা মাপ হইতে অনেক 
বেশী থাকে সেখানে প্রথমে প্রস্থ, পরে উচ্চতা এবং শেষে দৈর্ঘা উল্লেখ করা 

নিয়ম। যেমন (১) নং ছবিতে দেখান থণ্ডটির মাপ--2” * 1” ৮101 

(২) কিউব (089 )--অর্থাৎ, যাহার প্রতিটি উপরিভাগ বর্ক্ষেত্ 
আকারের এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা সমান। ইহার মাপ যে কোন 

একটি বাছুর মাপ দ্বারা বুঝাইতে হয় । যেমন (২) নং ছবিতে দেখান খণডটির 

খআপ--2" কিউব (009৩ )। 
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(৩) সিলিগ্ডার €0511796: )__ অর্থাৎ, যাহার ছুইটি প্রাস্ত একই 
মাপের গোল এবং সমতল। ইহার মাঁপ প্রকাশ করিতে হইলে, প্রথমে 
'যষে কোন একটি প্রান্তের ডায়মেটার .এবং পরে উচ্চতা লিখিতে হয়। 

'যেষন--2% 70৮81 

(৪) হেক্সাগনাল প্রিসম (765:88009] 21130) )--অর্থাৎ, বাহার 

“ুইটি প্রান্ত ষড়ভুজ আকারের এবং সমতল! ইহাঁব মাপ প্রকাশ করিতে 

হুইলে, প্রথমে যে কোন একটি বাছর মাঁপ এবং পরে উচ্চতা মাপ লিখিতে 

হয়। যেমন--1 176,৮71 

(৫) কোন (9০৪ )--অর্থাৎ, যাহার ভূমি বা পাদদেশ গোল এৰং 

উপরদিক ক্রমশঃ সরু হ্ইদ্লা একটি বিন্দুতে পরিণত [ ছবিতে--(ক)]। 

ইছার মাথার দ্বিককে ভূমির সহিত সমান্তর করিয়া! কাটিয়া ফেলিলে বাহা 
অবশিষ্ট থাকে উহাকে কোন (0০36 )-এব ককফ্ষাষ্ঠীমা ( চী3(ঘ ) 

বলে [ছবিতে-_(থ) ]। 
ভূমির ডায়মেটাব এবং লম্ব উচ্চতা ( %8:6109] 11618170) দ্বারা €কোনএর 

মাপ বুঝান হয়। যেমন--2/0৯8৮। 'ফ্রাষ্টামএর মাপ প্রকাশ করিতে 

হইলে উহাব উপর এবং নীচের দিকের ডাঁয়মেটার এবং উচ্চত1 লিখিতে হয়। 

(৬) পিরামিড (0:9010 )- অর্থাৎ, যাহার ভূমি বা পাঁদদেশ 

গোল না হইয়া ভ্রিভুজ, চতুতূজ, ষড়ভুক্গ, ইত্যাদি আক্গারের এবং মাথার 

দিক ক্রনশঃ সরু হইয়া একটি বিন্দূতে পরিণত [ছবিতে (ক)]। “কোন 
€ 0০6)-এর মত ইহারও মাথার দিককে কাটিয়া ফেলিলে যাহা অবশিষ্ট 

থাকে তাহাকে উহার কফ্রাষ্টাম' ( হা5০ ) বলে। 

পাদদেশের বাছুর মাপ এবং উচ্চতা দ্বারা “পিরামিড'এর মাপ প্রকাশ 

করা হয়। 

(৭) প্ফীয়ারা (8029:9 )--অর্থাৎ, যাহা বলের মত গোল 1 ছবিতে 

-(ক)]1 কেবল ডারমেটার ঘার1 ইহায় মাপ প্রকাশ করা হয়। 'প্ফীয়ার'এব 

অর্ধকে “হেমি-্কীয়ার' (17505012676 ) বলে [ ছবিতে-ধে)]। , 



প্াতুখণ্ডেবর ঘনফ্ল ব্রা আঘ্ুতন ( ৬০10776 ). 

যাহার ঘনফল বাহির করিতে হইবে উহার নীচ হইতে উপর পর্য্যস্ত 

যদি একই রকম আকার এবং মাপের হয়, তাহা হইলে, প্রথমে উহার 

ভূমির € 29) ক্ষেত্রফল নিম্নলিখিত নিয়মে বাহির করিয়! লইয়। উহাকে 
উচ্চতা মাপ দিয়া গুণন করিতে হয়। এই সম্পর্কে মনে রাখা উচিত 

যে, ক্ষেত্রফল যদি “বর্গইঞ্চ। (90875 [201।)-এ বাহির কর! হয় তাহ 

হইলে উচ্চত মাপকেও ইঞ্চে লইতে হইবে এবং ইহাতে ঘনফল “কিউবিক 

ইঞ্চ (00910 [11707 )-এ বাহির হইবে। আর, ক্ষেত্রফল যদি “বর্গফুট 

(51915 700%)-এ বাহির করা হয় তাহ! হইলে উচ্চতা মাঁপকেও ফুটে 

লইতে হইবে এবং ইহাতে ঘনফল “কিউবিক ফুট” (00910 8০০6 )-এ 

বাহির হইবে। 
1728 ঘন ইঞ্চ (00510 17017 )-1 ঘন ফুট ( 02010 ০০৮) 

27 ঘন ফুট (0010 7০০%)-1 ঘন গজ (০0010 5: ) 

বিভিন্ন আকারের ক্ষেত্রফল ( 4:9৪) হিসাব 
আয়তক্ষেত্রের ( 0২6০0910516 ) ক্ষেত্রফল - দৈর্ঘ্য ১ প্রস্থ । 

বর্গক্ষেত্রের (50916 ) ক্ষেত্রফল ( দৈর্ঘ্য )৪ অথবা (প্রস্থ )£ 
-( বাহুর মাপ )2 

ত্রিভুজের (]082216 ) ক্ষেত্রফল» ভূমির মাপ % উচ্চতা। 
ষড়ভুজের (176599000 ) ক্ষেত্রফল 

» 2598 ৮ (বাছুর মাপ )£ 

-0:886 »( ছুইটি বিপরীত বাছুর দূরত্ব মাপ )৪ 
অষ্টভূজের (08802 ) ক্ষেত্রফল 

» 4828 » (বাহুর মাঁপ )৪ 

08285 ৮ ( দুইটি বিপরীত বাহুর দূরত্ব মাপ )2 

বৃচন্তর (01:015) ক্ষেত্রফল. £-৮ (ব্যাস মাপ )£ [2] 
»৮১( ব্যাসীদ্ধ মাপ)%1 



ধাতুখণ্ডের ওজন ১৮৬ 

উদ্দানরণ-_পার্থেরে ছব্তে দেখান ধাতুখওটির প্রান্ত গোল। ইহার 
ঘনফল বাহির কর। 

যেহেতু খণ্ডটির ভূমি অর্থাৎ প্রাস্ত গোল, সুতরাং ইহার ক্ষেত্রফল 

_ ঞ (ব্যাস মাপ )2 
০122) ৯2 বর্গইঞ। ] ূ 
-3:1416 বর্গইঞ্চ। | 

অতএব, নির্ণয় ঘনফল - ক্ষেত্রফল ১ উচ্চতা ] ূ 
-3*1416১৪ ঘনইঞ্চ ূ 

-০25]159 ঘনইঞ্চ (01. 10, ) উত্তব। 

প্রাতৃখগঙ্েত্রে ওজন (৬৬০71) 

ধাতুখণ্ডের ওজন বাহিব কবিতে হহলে প্রথমে খণ্ডটির ঘনফল বা' 
আয়তন (৮ ০101016 ) ঘন ইঞ্চে (000: 12617) বাহিব করিতে হয়। 

পরে, এ ঘন ইঞ্চকে ধাতুব প্রতি ঘন ইঞ্চের ওজনের হার দ্বারা গুণন 

করিলেই উহার ওজন বাহির হয়| 
অর্থাৎ, ওজন - ঘন ফল ৮ ওজন হাব। 

বিভিন্ন ধাতুর ওজন হাব বিভিন্ন। কোন ধাতুর প্রতি ঘনইঞ্চে কত, 

ওজন তাহার একটি তালিক! নীচে দেওয়] হইল-_ 

বিভিন্ন ধাতুর প্রতি ঘন ইঞ্চের (0810 [710 ) ওজন (পাউগ্ডে)-- 

এলুমিনিয়াম__0:092 রট আর়রণ--0:278 

জিঙ্ক ( দস্তা )--0'26 ইল--0'283 
কাষ্ট আয়রণ--0:261 ব্রাস (পিতল )--0'305 

টিন--0:268 গানমেটাল--034 



১৮৬ গ্রাথমিক ফিটিং শিক্ষণ 

কপার (তাজ )--0'32 লেড ( মীসা )--0:41 

সিলভার--0'38 প্্যাটিনাম--081 
উদ্ধার (ক) পার্খের ছবিতে দেখান খণ্ডটির ওজন বাহির কর। ইহা 

কাই আয়রণ দ্বারা তৈয়ারী। 

ঘেহেতু, ইহা আয়তাকার সুতরাং, খণ্ডটির ঘনফল 
স্ত8১৫9 ১৪ 

18 ঘনইঞ্চ। 

উপরের তালিক! হইতে জান! যায় যে, প্রতি ঘনইঘ 

কাষ্ট আয়রণের ওজন -0:261 পাউও 

অতএব, নির্ণেয় ওজন _ 135 ৮ 0:261 পাউও 

_ 35235 পাউও্, উত্তর। 

(খ) ছিদ্তরযুক্ত পার্খের খণ্ডটি গানমেটাল দ্বারা তৈয়ারী। ইহাব ওজন 
বাহির কর। 

ছিদ্র না থাকিলে, খণ্ডটির ঘনফল- গু 65৯10 
2828 ঘন ইঞ্চ। 

থণ্ডটির কেবল ছিদ্র অংশের ঘনফল- €ু ৪2 ৮10 
707 ঘন ইঞ্চ। 

সুতরাং ছিদ্রসহ খণ্ডটির ঘনফল-:2828 -70"7 

০912] ঘন ইঞ্চ। 

তালিকা হইতে জানা যাঁয় যে, প্রতি ঘন ইঞ্চ 

গানমেটালের ওজন ০091 পাউ। 
সতএব, নির্ণেয় ও্রন _2121 ৮031 পাউও 

_.65:751 পাউণ্ড, উত্তর। 



সাধারণ ভগ্নাংশের সমতৃল দশমিক ভগ্নাংশ 
[ 709010781 21001915705 0? £78001008 ] 

8 | 0393 

॥ 1 087১ 

?? | 08906 

[1 1 0:40629 

?7 | 04219 

71 0437) 

31 1 0:42)3] 

5? : 04687 

8? 05781 

1? 0১938 

৪) (069১4 

1 | 0629 

1 | 06406 

2? 1 0:6562 

££ 1 06719 

1 | 06872 

$? 
রঃ 

0*709] 

07187 

(1 ০7344 

পি ৩৩5৩ তে শশি শপ তি গনিত 

হব ৩১৩ ৩0৩ ৩৩৭ পরী 

তি ২৩১২ খতন ভি 

ন 

১ স্পা £ 

পপ 

0*79 

07696 

07812 

07969 

03122 

08281 

08497 

08১94 

| 087) 

না 

08906 

09064 

09919 

। 09375 

09531 

09687 

09843 
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১৮৮ ওাথমিক ফিটিং শিক্ষা 

ইংলাজী দৈর্ঘ্য মাপ 
[. 2081591) 1590800 009985:5 ] 

19 ইঞ্চ (170185 )-*]1 ফুট (7০০৮) 

3 ফুট (556৮) ৮] ইয়ার্ড (গজ ) (৪:৭0. ) 

1760 ইয়ার্ড (52:09) » 1 মাইল (14715) 

মেটি,ক দৈধ্য মাপ 
[ 85000 15970805 7758985826 ] 

10 মিলিমিটার (11111173055 )* 1 সেন্টিমিটার (02100101665 )। 

100 সেন্টিমিটার (05011166259 )-] মিটার (11666) 

ইৎরাজী এবং মেটি,ক দৈথ্য মাপের পরস্পর সম্পক 
1 ইঞ্চ - 254 সেন্টিমিটার । 

1 ফুট স 30:48 সেন্টিমিটার । 

1 সেন্টিমিটার - 03937 ইঞ্চ ॥ 

॥ মিটার _ 3937 ইঞ্চ। 

ইংল্লাজী বর্গ মাপ 
[ 781061781) 80097:9 11092585876 _] 

144 বর্গইঞ্চ (50915 [11001755 )-] বর্গফুট (90925 7০০৮ ) 

9 বর্গফুট (50915 776৪) - 1 বর্গগজ €5009225 5৪: ), 

রাজী ঘন মাপ 
[ 1810211815 00010 78.68809 ] 

1228 ঘন ইঞ্চ (02910 10017159 ). 1 ঘন ফুট (09:0০ ০০% ), 

27 ঘন ফুট (08191017660) ৮ | ঘন গজ ( ০1010 5৪৫) 



ইংরাজী বর্গ এবং ঘন মাপের সহিত মেটিক ঘর্গ এবং 
ঘন মাপর সম্পক 

71 বর্গ ইঞ্চ (901516 [7001 ) -6:452 বর্গ সেটিমিটার 
(90916 06100016065 ) 

1 বর্গ দেটিমিটার (90516 06001206665 )- 0155 বর্গ ই 

(90916 11011) 

-16:4 ঘন সেট্টিমিটার 

(001)10 06201016059 ) 

ঘন সেন্টিমিটার (00010 06061006666 ) 0:06] ঘনইঞ্চ 

ঘন ইঞ্চ (00910 [10011 ) 

(01101010011) 

ইংরাজী কোণ মাপ 
| 08115 40816 11688016 ] 

60 সেকেও্ড (980028) | মিনিট (8010106) 

60 মিনিট ( 111701665 ) স] ডিগ্রি (106216) 

90 ডিগ্রি (1)621665) »] বাইট এঙ্গেল (1001 20215) 

-& রাইট এঙ্গেল (0২117 02165) 360 ডিগ্রি (1)68165 ) 



কয়েকটি আকারের ক্ষেত্রফল (8198) 

৬. বার 

বরক্ষেত্র, ষড়তুজ| বর্ণক্ষেত্র 
কিংবা অষ্টহূজের। (স্কোয়ার 

একটি বাহুর মাপ 

ষড়তুজ অগ্রতুজ বৃত্ত 
(হেক্সাগন | (অক্টাগন | (সার্কেল 

90916 ) (716%2802.) 0008202 ) ০11016) 

(ইঞ্চে) | (বর্গ ইঞ্চে) | (ব্গ ইঞচে) ূ (বর্গ ইঞ্চে) | (বর্গ ইঞ্চে) 
সন এজ জজ তা এ রা সপ পা রিনি শা সিসি 

্ 00352 1 0.0918 | 01699 ] 0:0276 
£ 1002 1 01825 1 08011 | 00491 
7 00976 টিনা । 0471 | 00767 

ঁ 01406 1 0:365 06787 | 01104 

/& 91914 0:4974 | 09249 | 01503 
] ৪ 08496 ।1"207 01963 
শঠ 01164 1 0825 7 11598 02485 
? 03906 | 1014 | 1887 08068 

1 0:4726 1128 9280 03712 

ঢু 0825 চি ৷ 2716 04418 

;& 0:6601 ূ 1715 13185 018 

ঢু 07656 1 1986 3695 0:6013 

3 টস 2284 1 4242 0:6903 

] 100 2598 | 4898 07854 



ষড়ভুজ (২৪৪০৪) আকারের হুইটওয়ার্থ ষ্ট্যাগ্ার্ড নাট 

এবং বোল্টের মাথা মাপ 

[ 20210970810708 01 10০2৮ 8810081:0 1793:960781 
0৪ 200 8016 156808 ] 

নাট 

বোস্টের ভি মাথার বোটে | বোটে | বোটে রে ূ 
ডায়মেটার; ছুইটি বিপরীত | মাথার | |ডায়মেটার; দুইটি বিপরীত | মাথার 

পার্খভাগের দূরত্ব উ পার্বভাগের দুরত্ব 
(ইঞ্চে)| (ইঞ্চে) (ইক) |(ইঞচে) (ইঞ্চে হক) 

7 10:888 | 0109 11 গ্থাঠ। 1:208 
শর |:0448 1 07164 1) 2418 11812 
ক 0525 10219 17 | 2576 11429 

2৮ |: 0601 10273 1] ূ 2758 1581 
? 0709 1 0-828 17 | 3018 ৃ 164] | 
[0820 0383 এ 18149117750 
) 0919 043? 2... 8335 11859 | 
ও | 1:01] 10498 21... 346. 11969 

1:101 047 2... 350 7 2078 | 
| | 1201 10601 2) ) 3884 218. 
ঁ 1301 | 062৪8 ূ 9? | 4049  ) 2297 

18 11:90 0-711 ূ 1 | 4181 12406 
? 1:479 | 0766 2 4846 1 2816 
1 | 1574 0:820 3 7. ধু 1 2625 

ই উপরোক্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 
ূ নাটের উচ্চতা - বোল্টের 

: 1] ূ £048 [1084 উারমেটার আনি, 



তপ্তালা 

অনুশীলনী (নং ১)-_পৃঃ ১৭ 
(১) 0137 ইঞ্চি । (৪) 0372 ইঞ্চ। (৭) 2450 ইঞ্চ। 

€২) 1516 ইঞ্চ। (৫) 2286 ইঞ্চ। (৮) 0:06] ইঞ্চ। 

€৩) 2459 ইঞ্চ। (৬) 1515 ইঞ্চ |. (৯) 1670 ইঞ্চ। 

অনুশীলনী (নং ২)--পুঃ ৩০ 

(১) 0:2864 ইঞ্চ । (৩) 0:0735 ইঞ্চ। 
(২) 91155 ইঞ্চ। (৪) 14] 13 ইঞ্চ। 

অনুশীলনী (নং ৩)--পৃঃ ৪ 

(ক) 1:61] ইঞ্চ। (খ) 3843 ইঞ্চ। 

অনুশীলনী (নং ৪)- পৃঃ ৫১ 

4) 6৫*-_:22+ (খ) 119* 55? 



বণান্ুক্রমিক বিস্তত সুচা-- 

ঘক্সি” এসিটিলিন ও যজ্ডিং, ১৪৮ 

ছ্সাগুস১ ১২২ 

আঁ সেটি, ১৩১ 

আর্ক শায়ুন্ডি, ১৭৩ 

আসায় তল? ১৮৪ 

ত”লকটি,ক ওাবল্ডি* ১৪৩, ১৪৪ 

ই লকে)াড €হালেডারু? ১৭৭ 

উত্তর মলা, অনুশীলনীর, ১৯২ 

এনভিলব্ ১২৪ 

এলাউ/মল্নঃ শী 

« লাভশন-_ 

অন্ট, ১৫৫ 

খাতট এও, ১৫৩৬ 

"লুফট এগ, ১৭৬ 

ওজন ধাওখ'গুর 

প*বন ঈঞ্চের্, ভ।লিল 1? ১৮৫ 

যার গেজ ২৬ 

বাবার পণ ল, ৬৪ 

গযেল্ডি'* ১৭৩ 

অক্সিএপিটিলিন* ১৮৮ 

আর্ক, ১৪৬ 

উলেকটি,ক, ১৪৩- ১৪৪ 

গাল, ১১৪১ ১৭৮ 

পশ্ারু, ১৪৩ 

ফেো1৮, ১৩৯৯ ১৪৩ 

বাট ১৩১৪ ১ ৫ 

রে সষ্ট্যান্স, ১৪৪ 

সীম+ ১৮৬ 

স্পট, ১৪৫ 

"ওয়েল ভডিং বুড, ১৫৩ 

| 

ৰ 
ৃ 
] 

কি” ১৩৩ 

কনভেনশন, ড্যিংএর, ১৬৯ 

কপার পিট ১৩৭ 

ক্থিনশন মেট, ৫২ 

করল” ১+৯ 

কাটিং হ্রো-পাাভপত ১৫৩ 

বাষাবরশালার মস্াদি 

ও কাধ্যন্প্রাণালী, ১১৭ 

ঘস্থ ও সনুশ্রাম, ১ ৯ 

কাষা পণালঃ ১৩০ 

কারখাপার ভায়*॥, ১৫৩ 

কোণমাপ, লালিক॥ ১৮৯ 

কাল ও সেট* ১২৬ 

কযা লপার ম্ব্যাপ গেজ, ৬৮ 

উদ, ১০৯ 

গীরার টথ ভাশিয়ান, ১৯ 

2 

ওল্সাপঃ ৬৭ 

৮ইপার, ৬৬ 

ডালালঃ ৫৩ 

“শপ? ৫ 

(পকুলেলও €৭ 

শেড পিচও ৫৯ 

প্লাগ ৬৮ 

ফিলেটঃ ১ 

যঈীল র+ ৫৭ 
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